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1. Zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim 
 Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4 
 NIP: 538-15-94-357, REGON: 000584484,  

  strona internetowa: www.spzozmc.pl, 
 adres e-mail: zamowienia@spzozmc.pl 
 tel/ fax: (83) 371 83 24; godziny urzędowania 7:30 ÷ 15:05 

2. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w 
trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
Użyte w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pojęcia: 

  „ustawa PZP”: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843). 

  „rozporządzenie”: rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

  „SIWZ”: niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

  „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).  

 
Informacje ogólne dotyczące przedmiotowej procedury: 
2.1 Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp., Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2.2 Zamawiający dopuszcza powierzenie dowolnej części zamówienia podwykonawcy. W takim 
przypadku wykonawca ma obowiązek zawrzeć w ofercie informacje dot. podwykonawstwa (w 
formularzu ofertowym). Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że wykonawca nie 
zamierza korzystać z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. 

2.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2.5 Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 – 

7 ustawy Pzp. 
2.6 Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.  
2.7 Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. 

 
3. Przedmiot zamówienia: 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu typu „B” (wg normy PN EN 1789) wraz z 
zabudową medyczną oraz wyposażeniem w sprzęt medyczny. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zamieszczono w załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(SIWZ) formularzu „Wymagania i parametry techniczne” (zgodnie z załącznikiem do SIWZ). 

3.2 Oferowany pojazd z wyposażeniem musi być zgodny z opisem przedstawionym w formularzu 
„Wymagania i parametry techniczne”. Jeżeli w ofercie zostaną przedstawione dane nie spełniające 
wymagań tam określonych oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 
ponieważ jej treść będzie sprzeczna z treścią SIWZ. 

3.3 Oferowany ambulans musi posiadać świadectwa homologacji pojazdu skompletowanego (samochód 
bazowy wraz z zabudową medyczną). 

3.4 Zamówienie obejmuje: 
a) dostarczenie ambulansu do siedziby Zamawiającego, 
b) przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania i obsługi 

dostarczonego ambulansu oraz wyposażenia, 
c) serwis gwarancyjny ambulansu i wyposażenia. 

http://www.spzozmc.pl/
mailto:zamowienia@spzozmc.pl
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3.5 W przypadkach, w których do określenia zamówienia użyto znaków towarowych, patentów 
lub  pochodzenia uczyniono to jedynie, aby przybliżyć przedmiot zamówienia, zawsze jednak 
dopuszcza się składanie ofert równoważnych, tzn. na artykuły posiadające minimum takie cechy jak 
podane w opisie przedmiotu zamówienia („Wymagania i parametry techniczne”) lub posiadające 
równoważne rozwiązania techniczne lub technologiczne lub funkcjonalność. Wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, jest obowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego dostawy, spełniają określone wymagania. 

3.6 Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
KOD CPV –34114121-3 Karetki. 

 
4. Termin wykonania zamówienia:  

Termin realizacji zamówienia -  70 dni kalendarzowe od dnia zawarcia umowy.  
 

5. Warunki udziału w postępowaniu:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
5.1 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 

art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp . 
5.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego 
warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie 
na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego 
załącznik nr 3 do SIWZ. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie 
powyższego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w 
tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że 
zrealizował co najmniej jedną dostawę fabrycznie nowego ambulansu typu „A”, „B” lub „C”1 
obejmujących wykonanie zabudowy oraz wyposażenia w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres 
działalności jest krótszy niż ww., wówczas w okresie prowadzenia działalności wraz z 
zaświadczeniem, iż zostały wykonane należycie. 

5.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnienia / 
niespełnienia, w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty. 

5.4 Niespełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

5.5 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 

5.6 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 (oryginał zobowiązania). W takim 
przypadku, wykonawca może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. 

5.7 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 1 art. 22a Ustawy Pzp, 
nie będą potwierdzać spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub będą 
zachodzić wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w 
terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami  
lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe, 

                                                           
1  Typ ambulansu wg normy PN EN 1789. 
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5.8 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy. 
W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są 
zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. 
Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

5.9 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, wobec którego zachodzą obligatoryjne podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1. 

5.10 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, wobec którego zachodzą następujące 
fakultatywne podstawy wykluczenia przewidziane w:  
art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 
dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 243 ze zm.) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1802 ze. zm.). 

5.11 Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 
 

6. Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 
spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia: 
6.1   Dokumenty składane wraz z ofertą: 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia (art. 25 ust. 1 pkt. 3 pzp): 
1) Aktualne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 

pkt 1 i pkt 4 ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ). 
Jeżeli Wykonawca 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. 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 
25 ust. 1 pkt 1 pzp):  

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b 
ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ). 

Dokumenty, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia 
odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 pzp): 

3) Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym 
załącznik do SIWZ (w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza, złożona 
oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości 
formularza oferty); 

 
6.2 Dokument składany przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.  
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w formie oryginału (według wzoru 
stanowiącego załącznik do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym 
postępowaniu.  
W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do jakiejkolwiek / żadnej grupy kapitałowej, niniejsze 
oświadczenie może złożyć wraz z ofertą, z tym, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku 
postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego 
oświadczenia po stronie Wykonawcy. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnbrga3diltqmfyc4mzrg4zdsmbrge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnbrga3di
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6.3 Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta będzie 
oceniona jako najkorzystniejsza: 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta 
niepodlegająca odrzuceniu, została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 
5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów (art. 25 ust. 1 
pkt. 2 Pzp): 

1) Odpisu 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. 

2) Dokumentu określającego zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy (podpisania umowy), jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych 
do oferty. 

3) Wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
wykonane wraz z dowodami potwierdzającymi, że dostawy wymienione w wykazie zostały 
wykonane należycie;  

4) Dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów przez oferowany sprzęt 
medyczny/niemedyczny np. foldery, karty katalogowe z rysunkiem lub zdjęciem oferowanego 
sprzętu. 

6.4 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w pkt 6.3 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane 
przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia. 

6.5 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Rozdziale SIWZ, zastosowanie mają przepisy 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1126). 

 
7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów: 
7.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą 
elektroniczną (w postaci zeskanowanych podpisanych dokumentów) z zastrzeżeniem pkt 7.3 SIWZ. 
W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.2 Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres Wykonawcy 
lub faksem (komunikat OK na potwierdzeniu) zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 
zapoznanie się z treścią pisma, chyba, że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do 
potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony w pkt 7.1 SIWZ oświadczy, iż ww. wiadomości 
nie otrzymał. 

7.3 Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz pełnomocnictwa. 
7.4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udostępnia na stronie internetowej, 
zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnioskowania o przekazanie 
treści zapytań w wersji elektronicznej, w formie edytowalnej, pocztą e-mail na adres: 
zamowienia@spzozmc.pl 

7.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, 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. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić 

mailto:zamowienia@spzozmc.pl
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wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składania powyższego wniosku. 

7.6 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Dokonana 
zmiana treści SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku 
rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą 
należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

7.7 Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane 
do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

7.8 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
7.9 Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres: 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, 21-560 Międzyrzec 
Podlaski, ul. Warszawska 2-4, Sekretariat. 

 
8. Wymagania dotyczące wadium:  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

9. Termin związania ofertą: 
9.1 Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
9.2 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. Odmowa wyrażenia zgody, nie powoduje utraty wadium. 

10.  Opis sposobu przygotowania oferty: 
10.1 Na ofertę składają się: 

1) wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym 
załącznik do SIWZ (w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza, złożona 
oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości 
formularza oferty); 

2) wypełniony formularz „Wymagania i parametry techniczne” (zgodnie z załącznikiem do SIWZ), 
3) oświadczenia wskazane w pkt 6.1 SIWZ; 
4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej 

czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie 
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 

10.2 Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w SIWZ. 
10.3 Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być podpisana 

przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji 
Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności 
prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu. Wszystkie załączniki 
do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela. 

10.4 Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub 
osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby 
podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka 
zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada 
pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie 
wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis. 

10.5 Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana 
przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zaleca się aby każda poprawka w treści oferty, a w 
szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie 
korektorem itp. były parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji. 
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10.6 Dokumenty składające się na ofertę wymienione w pkt 10.1 SIWZ oraz oświadczenie Wykonawcy o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej muszą być przedstawiane 
w formie oryginałów. 

10.7 Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z pkt 6.3 SIWZ mogą być 
przedstawione w formie oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, musi być potwierdzona przez osobę/y 
uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 

10.8 Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia 
za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi 
oraz przepisami prawa. 

10.9 Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe 
zdekompletowanie. 

10.10 Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającym 
odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego: Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, 21-560 Międzyrzec Podlaski,  
ul. Warszawska 2-4, Sekretariat, oraz opisane: „Oferta na ………..……” (wpisać nazwę postępowania 
oraz oznaczenie sprawy); Nie otwierać przed dniem …….…… (wpisać datę i godzinę otwarcia ofert). 

10.11 W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności 
za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w 
postępowaniu. 

10.12 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty 
pod warunkiem, że zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych 
zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty 
oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził 
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

10.13 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek 
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w 
pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z 
danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą 
otwierane. 

10.14 Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest wykazać wraz z przedstawieniem dowodów, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnianie.  
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca pragnie zastrzec, 
powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej 
odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie 
udostępniać innym uczestnikom postępowania”, z zachowaniem kolejności numerowania stron 
oferty. 

10.15 Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów. 
1) Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający 

nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku 
złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy 
załączonych do SIWZ. 

2) Gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej 
prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu; 
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3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. W 
razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

4) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
11.1 Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Międzyrzecu Podlaskim, 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4, Sekretariat, w terminie 
do dnia: 27.02.2020 r. do godz. 10:00. 

11.2 Otwarcie ofert jest jawne. 
11.3 Oferty zostaną otwarte w dniu: 27.02.2020 r. o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, 21-560 Międzyrzec 
Podlaski, ul. Warszawska 2-4, sekretariat. 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 
12.1 Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie 

liczbowym w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do SIWZ. 
12.2 Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem 

zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego. 
12.3 Ustalenie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) leży po stronie Wykonawcy. 
12.4 Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości 

cen. 
12.5 Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze 

(do dwóch miejsc po przecinku), przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb 
(nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego). 

 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:  

 
1. Ocena ofert dokonana zostanie według następujących kryteriów:  

 
Sposób obliczania wartości punktowej ofert i ustalenia oferty najkorzystniejszej: 
a. W ocenie ofert według kryteriów podanych w pkt. 1, przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie 

przeliczona liczba uzyskanych punktów. 
b. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 
c. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 100. 
d. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną 

jako sumę punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach. 
e. Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną. 
 

2. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianych kryteriów: 

Lp. KRYTERIUM: WAGA: 

1 Cena ofertowa brutto 60 % 

2 Okres gwarancji i rękojmi na zabudowę pojazdu 20 % 

3 Oferowane parametry techniczne punktowane 20 % 

R a z e m: 100 % 
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Kryterium 1 - Cena ofertowa brutto: 
Kryterium oceniane według informacji podanych w formularzu ofertowym, w następujący sposób: 
 

liczba punktów oferty ocenianej = 

najniższa cena ofertowa brutto oferowana spośród 
wszystkich ofert podlegających ocenie  

cena ofertowa brutto zaoferowana  
w badanej ofercie 

x 60% 

 
Kryterium 2 – Okres gwarancji i rękojmi na zabudowę pojazdu: 
W kryterium „Okres gwarancji i rękojmi na zabudowę pojazdu” punkty zostaną przyznane według 
następujących zasad: 
24 miesiące gwarancji i rękojmi na zabudowę pojazdu = 0 pkt 
36 miesiące gwarancji i rękojmi na zabudowę pojazdu = 5 pkt 
48 miesiące gwarancji i rękojmi na zabudowę pojazdu = 10 pkt 
60 miesiące gwarancji i rękojmi na zabudowę pojazdu = 15 pkt 
72 miesiące gwarancji i rękojmi na zabudowę pojazdu = 20 pkt 
 
Kryterium 3 – Zaoferowane parametry techniczne:       
W kryterium „Zaoferowane parametry techniczne" ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane 
w ofercie sporządzonej według wzoru jakim jest załącznik nr 2 do SIWZ, w następujący sposób: 
1. Parametry wymagane (brzegowe / graniczne): ocena według zasady spełnia / nie spełnia. Jeżeli 

Wykonawca w formularzu zawierającym opis oferty (na podstawie opisu przedmiotu zamówienia – 
załącznik nr 1 do SIWZ) nie poda parametrów technicznych wymaganych lub poda je w niewłaściwy 
sposób, oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

2. Parametry punktowane – ocena punktowa, według kryteriów podanych w załącznik nr 2 do SIWZ - 
parametr punktowany. 

 
Parametry oceniane (należy wpisać w załącznik Nr 2 do SIWZ) Ocena punktowa 

1 
Silnik o mocy min. 175 KM. 

≤175 KM - 0 pkt  
Powyżej 175 KM- 5 pkt 

2 
Moment obrotowy min. 380 Nm 

≤380 Nm - 0 pkt  
Powyżej 380 Nm - 5 pkt 

3 
Pod wezgłowiem noszy fabryczna półka o udźwigu min. 15 kg. 

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

4 
Regulacja wysokości transportera wspomagana mechanicznie, np. 

poprzez sprężyny gazowe. 
Tak - 3 pkt.  
Nie - 0 pkt  

5 

Automatyczna blokada goleni (niewymagająca od użytkownika 
wykonania żadnych czynności tj. Wciskania przycisków 

zwalniania blokad) 

Tak - 2 pkt. 
Nie - 0 pkt 

 
14. Informacja o formalnościach po wyborze oferty: 

14.1 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców a także zamieści tę 
informację na stronie internetowej. 

14.2 Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o 
miejscu i terminie zawarcia umowy. 

14.3 Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 
Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

14.4 W przypadku, gdy Wykonawca podczas realizowania zamówienia będzie korzystał z udziału 
podwykonawców zastosowanie będzie miał art. 36b ust. 1a ustawy. 
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15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  nie jest wymagane przez Zamawiającego. 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego: 
16.1 Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w SIWZ z Wykonawcą, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z art. 94. ust. 1 pkt 2) ustawy, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1) 
lit. a) oraz art. 94 ust. 2 pkt 3) ustawy oraz zgodnie z postanowieniami Działu IV ustawy. 

16.2 Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach określonych w § 7 wzoru 
umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 

16.3 Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności zmiany. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na 
piśmie. 

16.4 Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy. 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego: 
17.1 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, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy, tj.: 
odwołanie oraz skarga, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy. 

17.2 W sprawach nieuregulowanych SIWZ stosuje się obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy wykonawcze do ustawy. 

18. Katalogi elektroniczne: 
Zamawiający nie wprowadza wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 
 

19.  Ochrona danych osobowych  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający  
informuje, że:  
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w  
niniejszym postępowaniu;  
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. znak sprawy: 5/2020/PN, prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego; 
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie  
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843);  
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat  
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest 
wymogiem  ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp;  
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  
7) Wykonawca posiada:  
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;  
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje  
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zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w  
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;  
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych  
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że  
przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;  
8) Wykonawcy nie przysługuje  
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą  
prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

20. Załączniki składające się na integralną część SIWZ: 
 
załącznik nr 1 – formularz oferty, 
załącznik nr 2 – wymagania i parametry techniczne, 
załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
załącznik nr 4 –oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
załącznik nr 5 – informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej, 
załącznik nr 6 – Projekt umowy. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 
Wykonawca:  
 

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

(pełna nazwa/firma, adres ) 

reprezentowany przez:    
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

tel., fax, adres e-mail:     

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

Województwo: …......................................., NIP: ….........................., REGON: …........................... 

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą: TAK / NIE* 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa ambulansu wraz z 

zabudową medyczną i wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim” oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia za cenę: 

 
Cenę netto ……………………………………………………………………………………….zł. 
 
Cenę brutto ……………………………………………………………………………………….zł. 
 
(słownie brutto .................................................................................................................................. zł.) 
 
Okres gwarancji i rękojmi na zabudowę pojazdu wynosi: 

 24 miesiące gwarancji i rękojmi na zabudowę pojazdu  

 36 miesiące gwarancji i rękojmi na zabudowę pojazdu  

 48 miesiące gwarancji i rękojmi na zabudowę pojazdu  

 60 miesiące gwarancji i rękojmi na zabudowę pojazdu  

 72 miesiące gwarancji i rękojmi na zabudowę pojazdu  

(zaznaczyć właściwe)  
 
zgodnie ze złożoną ofertą cenową, oświadczam, że: 

1) Zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej 
zastrzeżeń oraz, że zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2) Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach 
określonych w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3) Oferowane przeze mnie przedmioty spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

4) Oferowany przeze mnie przedmioty posiadają atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, 
certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których mogą być wprowadzane 
do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia na terenie RP. 

5) Niżej wymienione części zamówienia powierzę podwykonawcom: 
………………………… 

6) Wybranie mojej oferty jako najkorzystniejszej nie wiąże się dla Zamawiającego z 
poniesieniem żadnych dodatkowych kosztów podwyższających cenę oferty. 
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7) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do 
składania ofert. 

8) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
 
 
 
 
 

     ………………………………..                        …………………………………………………  ……………………………………………………………………….. 
 (miejscowość, data)           (pieczęć firmowa Wykonawcy)   (podpis, pieczęć osoby upoważnionej 

 do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 
 

*  niepotrzebne skreślić 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, iż: Administratorem danych osobowych 
pozyskiwanych niniejszym formularzem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, 
reprezentowanym przez Dyrektora Zakładu, z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim (21-560) przy ul. Warszawskiej 2-4 zwany dalej 
„Zakładem”. Dane kontaktowe inspektora osobowych danych email: iod@spzozmc.pl. Dane będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego niniejszym formularzem. Podanie danych jest 
warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych. Dane osobowe 
mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich 
danych, prawo do ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych osobowych oraz prawo do przenoszenia 
danych. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie 
danych osobowych przez Zakład narusza przepisy Rozporządzenia. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:iod@spzozmc.pl


znak sprawy: 5/2020/PN  SIWZ 

 

Strona 14 z 34 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
  

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH  
DLA SAMOCHODU BAZOWEGO, WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO ORAZ PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO 

AMBULANSU SANITARNEGO TYPU B  -  1  szt. 
 

WYKONAWCA: ………………………………………………………………………………………………………………………………….  
                                  nazwa (firma) wykonawcy  

 

Pojazd kompletny, Marka/Typ/Oznaczenie handlowe:…………………………………............................................ 

 

Rok produkcji (nie starszy niż 2019 r.) – nowy (podać): ……….………………………………………………………………………… 

 

Nazwa i adres producenta pojazdu kompletnego:.............................................................................................. 

 

Lp. 
Wymagane warunki (parametry) dla samochodu 

bazowego, zabudowy medycznej  

warunek graniczny 
i 

parametry oceniane 

Oferowane przez Wykonawcę 
parametry dla samochodu 

bazowego, zabudowy medycznej. 
podać, opisać, TAK/NIE  

I. NADWOZIE   

1. 

Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, z 
nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym 
antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną 
obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą 
skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone 
łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami z 
tworzywa sztucznego w kolorze białym 

TAK  

DMC do 3,5 t TAK  

Częściowo przeszklony (wszystkie szyby 
termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i 
personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Półki 
nad przednią szybą. 

TAK  

Kabina kierowcy dwuosobowa, dostosowana do 
warunków ergonomii pracy 

TAK  

Oświetlenie pomocnicze TAK  

Fotel kierowcy amortyzowany z podłokietnikami z 
regulacją w 3 płaszczyznach oraz elektryczną  
regulacją podparcia odcinka lędźwiowego 

TAK  

Fotel pasażera z podłokietnikami, z regulacją w 3 
płaszczyznach z elektryczną regulacją podparcia 
odcinka lędźwiowego 

TAK  

Furgon - lakier w kolorze żółtym TAK  

Nadwozie przystosowane do przewozu min. 4 osób w 
pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na 
noszach. 

TAK  

2. Wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m TAK  

3. Długość przedziału medycznego min. 3,25 m TAK   

4. Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m TAK  

5. 
Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta 
min. 250°, wyposażone w ograniczniki położenia 
drzwi oraz kieszenie z siatki 

TAK  

6. 
Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z 
otwieraną szybą. 

TAK  
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7. Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy. TAK  

8. 
Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 
2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. 

TAK  

9. 
Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od 
przedziału medycznego wyposażona w otwierane 
drzwi o wysokości min. 1,70 m. 

TAK  
 

 

10. 
Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami 
do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący 
wszystkie drzwi pojazdu 

TAK  

11. Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. TAK  

12. 

Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami 
przesuwnymi wyposażony w: 

 mocowanie dla 2 szt. butli tlenowych 10l, 
  - mocowanie krzesełka kardiologicznego, 
  - mocowanie noszy podbierakowych, 
  - mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych  
  - mocowanie materaca próżniowego, 
  - miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz 
systemów unieruchamiających głowę, 

TAK 
 

 

13. 
Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, boczne 
poduszki powietrzne chroniące głowę dla kierowcy i 
pasażera 

TAK  

 
Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie 
kierowcy. 

TAK  

 
Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie 
podgrzewane i regulowane. 

TAK  

14. Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem. TAK  

15. 

Stopień wejściowy do przedziału medycznego 
wewnętrzny tzn. nie wystający poza obrys nadwozia i 
nie zmniejszający prześwitu pojazdu, z powierzchnią 
antypoślizgową oświetlany automatycznie po 
otwarciu drzwi. 

TAK  

17. Światła boczne pozycyjne. TAK  

19. Fabryczne czujniki parkowania przednie i tylne.  TAK  

20. 
Układ wydechowy przedłużony do końca pojazdu 
(spełnienie funkcji samochodu specjalnego 
sanitarnego)  

TAK   

21. 
Przednie reflektory przeciwmgielne z funkcją 
doświetlania zakrętów. 

TAK  

22. Zbiornik paliwa o pojemności min. 75l. TAK  

23. 
Zestaw narzędzi z podnośnikiem, zestaw naprawczy 
do uszkodzonych opon. 

TAK  

24. 

Radioodtwarzacz fabryczny będący wyposażeniem 
pojazdu bazowego, z głośnikami w kabinie kierowcy  
i w przedziale medycznym, zasilany z 12V z anteną 
dachową. 

TAK  

25. 

Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący 
oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) oraz 
dodatkową sygnalizacją dźwiękową. Umożliwiający 
sterowanie oświetleniem oraz  klimatyzacją i 
ogrzewaniem przedziału medycznego, informujący o 
stanie naładowania akumulatorów  oraz 
niedomknięcia drzwi ambulansu. 

TAK 

 
 

II. SILNIK            

1. 
Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim 
typu common rail, turbodoładowany, elastyczny, 
zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną 

TAK  
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pracę w ruchu miejskim. 

2. Silnik o pojemności min. 1950 cm³. TAK  

3. 
Silnik o mocy min. 175 KM. TAK  

Parametr punktowany  
Powyżej 175 KM- 5 pkt 

 

4. 
Moment obrotowy min. 380 Nm  
 

TAK  
Parametr punktowany  
Powyżej 380 Nm- 5 pkt 

 

5. Norma emisji spalin obowiązująca w Europie  TAK  

III.                                   ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU   

1. Skrzynia biegów manualna synchronizowana. TAK  

2. Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny. TAK  

3. Napęd na koła przednie. TAK  

IV. UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA   

1. 
Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik 
zużycia klocków hamulcowych 

TAK  

2. 
Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas 
hamowania -  ABS lub równoważny. 

TAK  

3. Elektroniczny korektor siły hamowania. TAK  

4. 

System wspomagania nagłego (awaryjnego) 
hamowania. 
Dodatkowy elektroniczny system wspomagający, 
układ uaktywniający się poprzez automatyczne 
hamowanie  w razie zagrożenia wjechania w tył 
pojazdu poprzedzającego. 

TAK  

5. 
Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), 
przednie wentylowane. 

TAK  

6. 
System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny 
tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu. 

TAK  

7. 
System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej 
przy ruszaniu typu ASR lub równoważny. 

TAK  

8. 

System zapobiegający niespodziewanym zmianom 
pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami 
bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu 
stabilizacji toru jazdy 

TAK  

V. ZAWIESZENIE   

1. 

Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione 
drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i 
tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni 
komfort transportu pacjenta. Zwiększony nacisk na 
oś przednią. 

TAK  

2. 

Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do 
nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym 
terenie oraz  zapewniające odpowiedni komfort 
transportu  pacjenta. 

TAK  

VI.                                             UKŁAD KIEROWNICZY    

1. Ze wspomaganiem  TAK  

2. Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach  TAK  

VII. OGRZEWANIE I WENTYLACJA   

 
1. 

Grzałka elektryczna w układzie chłodzenia cieczą 
silnika pojazdu zasilana z sieci 230V. 

TAK 
 

 

2. 

Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik 
elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia 
temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 
W. 

TAK  
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3. Mechaniczna wentylacja  nawiewno – wywiewna. TAK  

4. 

Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału 
medycznego (typu powietrznego) z możliwością 
ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 
5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału 
medycznego. 

TAK  

5. 
Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję 
doświetlania i wentylacji przedziału medycznego 

TAK  

 
6. 

Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny 
kierowcy i przedziału medycznego. W kabinie 
kierowcy jak i w przedziale medycznym klimatyzacja 
automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury 
systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie 
utrzymują żądaną temperaturę. Rozprowadzenie 
powietrza w przedziale medycznym na całej długości 
sufitu przez min. 6 wylotów chłodnego powietrza 
dwa w przednie, dwa w środkowej i dwa w tylnej 
części w celu równomiernego jego rozprowadzenia. 

TAK  
 
 

 

VIII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA   

1. 
Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej 
pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich 
odbiorników prądu. 

TAK   

2. 

Akumulator zasilający przedział medyczny z 
przekaźnikiem rozłączającym. Dodatkowy układ 
umożliwiający równoległe połączenie dwóch 
akumulatorów, zwiększający siłę elektromotoryczną 
podczas rozruchu. 

TAK  

3. 
Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi 
wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego 
ładowania akumulatorów -  min 180 A. 

TAK  

4. 

Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana 
prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca 
akumulatory prądem odpowiednim do poziomu 
rozładowania każdego z nich 

TAK  

5. 

Instalacja elektryczna 230V: 
a) zasilanie zewnętrzne 230V, 
b) min. 4 gniazda 230V w przedziale medycznym,   
c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika 
przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym, 
d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, 
e) przewód zasilający min 10m. 

TAK  

6. 
Na pojeździe ma być zamontowana wizualna 
sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu 
do sieci 230V 

TAK  

7. 

 Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: 
- min. 4 gniazda 12V w przedziale medycznym (w tym 
jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych, 
- gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki 
zabezpieczone przed zabrudzeniem i zalaniem. 

TAK  

IX. 
SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I 

OZNAKOWANIE 
  

1. 
Belka świetlna umieszczona na przedniej części 
dachu pojazdu z modułami  w technologii LED 
koloru niebieskiego. W pasie przednim 

TAK  
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zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał 
dźwiękowy modulowany -  możliwość podawania 
komunikatów głosowych 

2. 

Sygnalizacja uprzywilejowana zintegrowana z 
dachem umieszczona w tylnej części dachu    
pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego,  
dodatkowe światła w technologii LED (robocze) do 
oświetlania przedpola za ambulansem oraz światła 
kierunkowskazów  

TAK  

3. 

Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej 
realizowane z manipulatora umieszczonego w 
widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce 
rozdzielczej kierowcy. 

TAK  

4. 
Światła awaryjne zamontowane na drzwiach 
tylnych włączające się automatycznie po otwarciu 
drzwi. 

TAK  

6. 
Dwie lampy w technologii LED niebieskiej barwy na 
wysokości pasa przedniego. 

TAK  

7. 

Reflektory zewnętrzne w technologii LED po 
bokach pojazdu w tylnej części ścian bocznych, do 
oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony, z 
możliwością włączania/wyłączania zarówno z 
kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, 
włączające się automatycznie razem ze światłami 
roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego 
przez kierowcę. 

TAK  

 

Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.: 
a/ 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonane z 
folii: 
  - typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, 
umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i 
nadkoli, 
  - typu 1 lub3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm 
umieszczony wokół dachu, 
  - typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony 
bezpośrednio nad pasem czerwonym(o którym 
mowa w pkt. „a”), 
b/ nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy 
czerwonej  z przodu pojazdu, o wysokości znaków 
co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie 
nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy 
czerwonej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm 
także z tyłu pojazdu; 
c/ na drzwiach bocznych ambulansu napis z nazwą 
dysponenta ambulansu 

TAK  

X. 
 

OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO 
 

  

 
1.  

Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej: 

1) światło rozproszone w technologii LED 
umieszczone po obu stronach w górnej części 
przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, 
z funkcja ich przygaszania na czas transportu 
pacjenta (tzw. oświetlenie nocne), 

TAK  

2) dodatkowa lampa w technologii LED umieszczona 
w przedniej części przedziału medycznego, 

TAK  
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załączana automatycznie po otwaciu drzwi, z 
wyłącznikiem czasowym dezaktywującym 
działanie lampy po 15 minutach w przypadku 
pozostawienia niedomkniętych drzwi 
przesuwnych do przedziału medycznego. 

3) oświetlenie punktowe w technologii LED 
regulowane umieszczone w suficie nad noszami 
(min. 2 szt.), 

TAK  

4) oświetlenie punktowe w technologii LED 
regulowane umieszczone nad blatem roboczym 

TAK  

XI. 
 

PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE 
 

  

WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta)- pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia 
wyszczególnione poniżej: 

1. 
 

1/Zabudowa specjalna na ścianie działowej: 
- szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z 
blatem roboczym do przygotowywania leków 
wyłożona blachą nierdzewną, wyposażona w min. 3 
szuflady, 
- mocowanie do pojemnika na zużyte igły,  
- szuflada na narkotyki zamykana na klucz, 
- wysuwany kosz na odpady, 
- 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° mocowany do podłogi w miejscu 
umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jak i 
bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy,  
wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy 
bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia 
pleców, 
- przy drzwiach bocznych zamontowany panel 
sterujący oświetleniem roboczym, 
- min. 2 uchwyty na standardowe opakowanie 
rękawiczek jednorazowych. 

TAK  

2/Zabudowa specjalna na ścianie prawej: 
- 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,   
b/ jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy 
w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę 
przodem do kierunku jazdy z możliwością obserwacji 
twarzy pacjenta  jak i wykonywanie czynności 
medycznych przy pacjencie), wyposażony w dwa 
podłokietniki, zintegrowane 3–punktowe, 
bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany 
kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do 
pionu siedzisko, 
c/ uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach 
bocznych i drzwiach tylnych, 
d/ uchwyt na butlę tlenową o poj. 2,7l 
d/ przy drzwiach tylnych zamontowany panel lub 
włączniki sterujące oświetleniem roboczym po 
bokach i z tyłu ambulansu.  

TAK  
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3/ Szafka na wyposażenie medyczne i wyposażona w 
schowek z zamontowaną lodówką. 

TAK 
 

 

4/ Zabudowa specjalna na ścianie lewej: 
a/ 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,  
dodatkowa szafka  zamykana na klucz 

b/ na wysokości głowy pacjenta miejsce do 
zamocowania dowolnego respiratora 
transportowego,  

c/ szafa z pojemnikami do uporządkowanego 
transportu i segregacji leków,  

TAK  

5/ System szyn mocujących, umożliwiający 
bezpieczny montaż za pomocą płyt ściennych (różnej 
wielkości) urządzeń medycznych (tj. defibrylator, 
ssak, pompa infuzyjna); 

  

 

6/ Szafka pomiędzy podłogą, a systemem szyn 
ściennych, wyposażonymi w roletę umożliwiająca 
przewożenie różnego typu wyposażenia 
medycznego. 

TAK 
 

 

 
Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w 
suficie. 

TAK  

2. 

Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz 
elementów wyposażenia przedziału medycznego 
przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, 
gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i 
użycia. 

TAK  

3. 

Centralna instalacja tlenowa: 
a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z 

min. 2 punktami poboru typu AGA,  
b) sufitowy punkt poboru tlenu,  
c) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy 

ciśnieniu roboczym 150 atm., 

TAK  

4. 

Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie 
ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o 
powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, 
połączonej szczelnie  z zabudową ścian. 

TAK  

5. Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu. TAK  

6. 

Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem 
mechanicznym lub elektrycznym, posiadająca 
przesuw boczny min. 30 cm, możliwość pochyłu o 
min. 10° do pozycji Trendelenburga i anty-
Trendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem 
na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy 
na lawetę, pod kątem ≤10°; długość leża pacjenta w 
zakresie 190 - 195 cm (podać markę i model). 

TAK  

7. 

Zamawiający wymaga zabudowy medycznej zgodnej 
z homologacją ambulansu oraz zgodnej z badaniami 
przeciążeniowym wg aktualnie obowiązującej normy  
PNEN 1789 
Na wezwanie Zamawiającego dostarczyć zdjęcia 
oraz schemat zabudowy; dotyczy przegrody, ściany 
lewej oraz ściany prawej potwierdzający 
wymagania techniczne z badań przeciążeniowych 
dla zaoferowanej marki i modelu ambulansu. 

TAK  

XII    
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 DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU 
 

1. Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. TAK  

2. Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w 
przedziale medycznym 

TAK  

3. Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik 
samochodowy 

TAK  

4. Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy TAK  

5. Pełnowymiarowe koło zapasowe lub zestaw 
naprawczy 

TAK  

6.  Ambulans na oponach letnich, dodatkowy komplet 
opon zimowych  

TAK  

 
XIV. 

 
SERWIS 
 

  

1. Serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższej 
ASO oferowanej marki ambulansu  

 
TAK 

 
 

2. Serwis zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie 
gwarancji (łącznie z wymaganymi okresowymi 
przeglądami zabudowy sanitarnej) realizowany w 
siedzibie Zamawiającego. 

TAK  

3. Reakcja serwisu na awarię ambulansu w okresie 
gwarancji, na zgłoszoną awarię w dni robocze w 
ciągu 48 godzin od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie 
naprawy w czasie nie krótszym jak 7 dni od 
zgłoszenia. 

TAK  
 
 
 

 
XV. 

 
GWARANCJA  TAK       

1. 
Gwarancja mechaniczna na ambulans - min 24 
miesiące (bez limitu km). 

TAK  

2. 
Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 
24 miesiące. 

TAK  

3. Gwarancja na perforację – min. 120 miesięcy. TAK  

4. 
Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 
miesiące. 

TAK  

 
 

Wymagane warunki (parametry) dla sprzętu 
medycznego 

 

 
Parametr wymagany 

 

 
Parametr oferowany 

 

 
NOSZE GŁÓWNE-PRODUCENT /MODEL 
 

Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z 
opisem 

 
Tak 

 

przystosowane do prowadzenia reanimacji 
wyposażone w twardą płytę na całej długości pod 
materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich 
dostępnych funkcji; 

Tak 

 

z materacem z  materiału nieprzyjmującego krwi, 
brudu itp., przystosowanym do mycia i dezynfekcji  

Tak 
 

nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia 
pozycji przeciwwstrząsowej, pozycji zmniejszającej 
napięcie mięśni brzucha oraz pozycji siedzącej 

Tak 
 

Bezstopniowa, wspomagana np. sprężyną gazową  
regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 

Tak 
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80°. 

Pod wezgłowiem noszy fabryczna półka o udźwigu 
min. 15 kg. 

Parametr punktowany 
Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych 
zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości 
mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. 

Tak 
 

wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia 
noszy, składane barierki boczne.  

 
Tak 

 

obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać 
obciążenie dopuszczalne w kg); 

 
Tak 

 

waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z 
wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w 
kg); 

 
Tak 

 

 
TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH 
 

Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z 
opisem 

 
Tak 

 

z systemem składanego podwozia umożliwiającym 
łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z 
ambulansu 

 
Tak 

 

z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z 
noszami 

Tak  

regulacja wysokości transportera na min. sześciu 
poziomach 

Tak  

Regulacja wysokości transportera wspomagana 
mechanicznie, np. poprzez sprężyny gazowe 

Parametr punktowany 
Tak - 3 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

system niezależnego składania się przednich i tylnych 
goleni transportera w momencie załadunku do 
ambulansu i rozładunku z ambulansu pozwalający na 
wprowadzenie zestawu transportowego do 
ambulansu przez jedną osobę 

Tak  

Automatyczny system zapobiegający złożeniu goleni 
gdy kółka najazdowe nie opierają się o lawetę 
(niewymagający od użytkownika wykonania żadnych 
czynności tj. wciskania przycisków, zwalniania blokad) 
lub Możliwość regulacji długości goleni przednich(bez 
udziału serwisu),na minimum trzech poziomach  w 
celu dostosowania wysokości najazdowej noszy, do 
wysokości podstawy noszy zamontowanej w 
ambulansie. 

Tak  

możliwość ustawienia pozycji drenażowych 
(Trendelenburga i Fowlera na min.  3 poziomach 
pochylenia); 

 
Tak 

 

wszystkie 4 kółka jezdne o średnicy min. 125 mm, 
minimum dwa skrętne w zakresie 360

o
, hamulce na 

dwóch kółkach (hamulec ma uniemożliwić obrót kółek 
oraz funkcję skrętu) 

 
Tak 

 

transporter ma umożliwiać prowadzenie noszy w bok 
do kierunku jazdy. 

Tak  

możliwość złożenia do minimalnego poziomu 
wysokości poprzez zwolnienie dedykowanych blokad, 
bez konieczności wykonywania dodatkowych, 
absorbujących czas czynności, np. ustawianie kół do 
jazdy „na wprost”, uruchamianie blokady kół. 

Tak   

możliwość blokady goleni w pozycji złożonej oraz Tak  
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możliwość przenoszenia ze złożonymi goleniami. 

Automatyczna blokada goleni (niewymagająca od 
użytkownika wykonania żadnych czynności tj. 
wciskania przycisków zwalniania blokad) 

Parametr punktowany 
Tak - 2 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

Funkcja prowadzenia w bok ma być dostępna na 
minimum dwóch poziomach wysokości. 

Tak   

wyposażony w dodatkowe uchylne uchwyty, 
ułatwiające pracę w przypadku transportu pacjentów 
o znacznej wadze 

Tak   

obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg 
(podać dopuszczalne obciążenie w kg) 

 
Tak-podać 

 

waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami 
normy PN EN 1865 (podać wagę transportera w kg) 

 
Tak- podać 

 

transporter zabezpieczony przed korozją poprzez 
wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez 
zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi 

 
Tak 

 

Gwarancja min. 24 miesiące Tak  

Deklaracja zgodności CE -załączyć Tak  

Pozytywnie przeprowadzony test dynamiczny 10 G, 
zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1789-załączyć  
raport wystawiony przez niezależną  jednostkę 
notyfikowaną  

Tak 

 

KRZESEŁKO TRANSPORTOWE 

Składane, wyposażone w miękkie siedzisko Tak  

Zabezpieczenie przed przypadkowym złożeniem Tak  

Min. dwa kółka transportowe Tak  

Z możliwością złożenia do transportu w ambulansie. Tak  

Wyposażone w składane rączki tylne (dwie pary) Tak  

Przednie rączki z regulacją długości. Tak  

Dopuszczalne obciążenie min. 150 kg Tak  

SYSTEM MOCOWANIA DZIECI NA NOSZACH  

Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z 
opisem 

Tak  

System mocowania dzieci na noszach kompatybilny z 
oferowanymi noszami- załączyć potwierdzenie 
kompatybilności Producenta noszy  

Tak  

System wykonany z materiału odpornego na płyny 
ustrojowe, środki dezynfekcyjne, oleje i smary 

Tak  

Wodoodporny z możliwością prania  Tak  

Temperatura przechowywania: od min. -30°C do 70°C. Tak  

System ma być przechowywany w torbie do 
przenoszenia o wymiarach min.  5 cm x 20 cm x 48 cm, 
aby utrzymać produkt w czystości i w idealnym stanie 
do użycia. 

Tak  

PŁACHTA DO PRZENOSZENIA PACJENTA 

Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z 
opisem 

Tak   

Wymiary min. 700 x 2000 mm  Tak  

Wyposażona w kieszeń na stopy  Tak  

Min. 8 uchwytów do przenoszenia Tak  

Dopuszczalne obciążenie min. 250 kg  Tak  

Wykonana z materiału łatwego do czyszczenia, 
dezynfekcji i prania  

Tak  

Torba transportowa w zestawie  Tak  

ZESTAW UNIERUCHAMIAJĄCY SZYJNY ODCINEK KRĘGOSŁUPA 
Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z 
opisem 

Tak 
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Uniwersalny kołnierz dla dorosłych z regulacją w min. 
16 pozycjach - szt.3 

Tak 
 

Specjalny system regulacji z zatrzaskami umożliwiający 
ustawienie rozmiaru. 

Tak 
 

Uniwersalny kołnierz dla dzieci z regulacją w min. 12 
pozycjach - szt.3 

Tak 
 

WOREK RESUSCYTACYJNY DLA DOROSŁYCH-WIELORAZOWY  
Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z 
opisem 

Tak 
 

Dla pacjentów o masie powyżej 30 kg Tak  

Objętość worka ok. 1500 ml Tak  

Wyposażony w kpl. 3 masek w rozmiarach 3,4,5  
przystosowanych do sterylizacji w autoklawie 

Tak 
 

Rezerwuar tlenu- możliwość podłączenia 
bezpośrednio do worka bez potrzeby używania 
dodatkowych łączników 

Tak 
 

Wyposażony w ciśnieniową zastawkę bezpieczeństwa  Tak  

Wyposażony w kątową zastawkę pacjenta Tak  

WOREK RESUSCYTACYJNY DLA DZIECI -WIELORAZOWY  
Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z 
opisem 

Tak 
 

Dla pacjentów o masie 8-30 KG Tak  

Objętość worka ok. 550 ml Tak  

Wyposażony w kpl. 3 masek w rozmiarach 1,2,3  
przystosowanych do sterylizacji w autoklawie 

Tak 
 

Rezerwuar tlenu- możliwość podłączenia 
bezpośrednio do worka bez potrzeby używania 
dodatkowych łączników 

Tak 
 

Wyposażony w ciśnieniową zastawkę bezpieczeństwa 
40 cm H2O 

Tak 
 

Wyposażony w kątową zastawkę pacjenta Tak  

PRZENOŚNY SSAK AKUMULATOROWO-SIECIOWY 
Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z 
opisem 

Tak 
 

Płynna regulacja podciśnienia w zakresie 0 do 80 kPa Tak  

Wbudowany manometr obrazujący osiągane 
podciśnienie 

Tak 
 

Wyposażony w wielorazowy słój na wydzielinę o 
objętości min. 1 litr 

Tak 
 

Podwójne zabezpieczenie przed zalaniem pompy Tak  

Maksymalny przepływ min.  30 l/min Tak  

Zasilanie akumulatorowe zapewniające minimum 40 
min. pracy 

Tak 
 

Uchwyt ścienny do mocowania w ambulansie, 
zapewniający automatyczne ładowanie po wpięciu 
ssaka 

Tak 
 

PULSOKSYMETR TYPU KLIPS PALCOWY 
Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z 
opisem 

Tak 
 

Przeznaczony do kontrolnych pomiarów SpO2 u 
dorosłych i dzieci powyżej 3 lat 

Tak 
 

Cyfrowy wyświetlacz wartości pulsu, SpO2 oraz jakości 
sygnału 

Tak 
 

Min. 6 różnych możliwości pomiaru Tak  

Zakres pomiaru SpO2: min. 70-99 % Tak  

Zakres pomiaru pulsu: min.30-235 bmp Tak  

Zasilanie bateryjne 2x AAA Tak  
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Waga max. 60 g  Tak  

W komplecie bateria, zawieszka oraz etui ochronne  Tak  

PRZENOŚNY APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA ZE STETOSKOPEM 
Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z 
opisem 

Tak 
 

Ciśnieniomierz  mechaniczny, zintegrowany Tak  

Rozdzielczość skali do odczytu wynosi max. 2 mm Hg Tak  

Tarcza o średnicy min. 60 mm zapewniająca łatwy 
odczyt 

Tak 
 

Mankiet standardowy o wymiarach min. 14 x 50 cm z 
metalową klamrą i taśmą rzep o szerokości min. 100 
mm.  

Tak 
 

W zestawie mankiet dla dorosłych, mankiet dla 
dorosłych otyłych, min. 3 mankiety dla dzieci i 
stetoskop, etui 

Tak 
 

LATARKA DIAGNOSTYCZNA   
Podać markę, model, nazwę producenta/kraj  Tak, podać  

Źródło światła - LED Tak  

Gwarancja min. 24 miesiące Tak  

POMPA INFUZYJNA JEDNOSTRZYKAWKOWA- Z ZASILANIEM SIECIOWO-AKUMULATOROWYM- 
Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z 
opisem 

Tak 
 

Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami  
o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml 

Tak  

Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): 
ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, 
µg/kg/min 

Tak  

Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 
0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml 
0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml 
0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml 
0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml 
0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml 

Tak   

Programowanie: -prędkości, -prędkości i objętości,  
-prędkości i czasu, -objętości i czasu 

Tak   

Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 7 
poziomów w zakresie 300-900 mmHg 

Tak  

Możliwość zaprogramowania profili podaży 
powiązanych z nazwami określonego leku  
(minimum) 16 profili 

Tak,  

Rejestr zdarzeń (minimum) 2000 Tak  

Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) 
-20h przy przepływie 5 ml/h  
-4h przy przepływie 100 ml/h 

Tak  

Masa urządzenia (z akumulatorem) max 2,5 kg Tak  

Możliwość montażu w ambulansie Tak  

TORBO-PLECAK REANIMACYJNY WYKONANY Z MATERIAŁU UMOŻLIWIAJĄCEGO MYCIE I DEZYNFEKCJĘ 
Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z 
opisem 

Tak 
 

Wymiary 50 cm x 54 cm x  25 cm +/- 10 % Tak  

Waga max. 5,5 kg Tak  

Objętość w litrach min. 55  Tak  

Wyposażony w pasy szelkowe i pas biodrowy Tak  

Wyposażony w min. 5  zewnętrznych  kieszeni Tak  

Komora główna wyposażona w organizery ułatwiające 
utrzymanie porządku, lub odpowiednie przegrody 
umożliwiające posegregowanie sprzętu. 

Tak 
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Wyposażony w ampularium na min. 60 ampułek. Tak  

RESPIRATOR TRANSPORTOWY  
Podać markę, model, nazwę producenta/kraj oraz 
dołączyć folder potwierdzający spełnianie wymogów. 

Tak  

Respirator transportowy, przenośny, odporny na 
drgania i wstrząsy, zasilanie, sterowanie pracą oraz 
alarmami wyłącznie pneumatyczne – z przenośnego 
lub stacjonarnego źródła sprężonego tlenu. 

Tak  

Respirator umożliwiający wentylację pacjentów od ok. 
5 kg masy ciała. 

Tak  

Maksymalna waga samego urządzenie – do 3 kg  Tak  

Zużycie gazu napędowego poniżej 10 ml/cykl 
oddechowy + objętość minutowa 

Tak  

Tryb wentylacji IPPV/CMV Tak  

Funkcja „oddech na żądanie”, automatyczna blokada 
cyklu wentylacji IPPV/CMV przy oddechu 
spontanicznym pacjenta z zapewnieniem minimalnej 
wentylacji minutowej. 

Tak  

Podciśnienie wyzwalające „oddech na żądanie” – max 
– 3 cm H20. 

Tak  

Wentylacja bierna 100% tlenem – oddech 
spontaniczny na żądanie z przepływem zależnym od 
podciśnienia (integralna funkcja respiratora) 

Tak  

Wentylacja manualna z możliwością prowadzenia RKO Tak  

Respirator z niezależną regulacją częstości i objętości 
oddechowej. 

Tak  

Regulacja częstości oddechów z zakresie nie 
mniejszym niż 8 – 40  oddechów/min  

Tak  

Regulacja objętości oddechowej w zakresie nie 
mniejszym niż 50 - 1750 ml (lub odpowiadająca temu 
objętość minutowa, nie mniejsza niż 2-14 l/min)   

Tak  

Regulowane ciśnienie szczytowe w układzie pacjenta 
w zakresie min. 20-60 cm H20 

Tak  

Minimum dwa poziomy stężenia tlenu w mieszaninie 
oddechowej w trybie IPPV/CMV: 100% i 60% 

Tak  

Manometr ciśnienia w układzie pacjenta Tak  

CPAP płynnie regulowane w zakresie 0-20 cm H20 jako 
integralna część respiratora 

Tak  

Regulowane ciśnienie końcowo-wydechowe w 
zakresie 0-20 cm H20 – PEEP – jako integralna część 
respiratora lub dodatkowy moduł 

Tak  

Alarmy: 
- wysokiego ciśnienia szczytowego w fazie wdechu 
- niskiego ciśnienia w układzie pacjenta  
- niskiego ciśnienia gazu zasilającego 

Tak  

Przepływ gazu w trybie automatycznym w zakresie 
minimalnym 6-42 l/min. 

Tak  

Respirator dostarczany w komplecie z maską 
resuscytacyjną uniwersalną 5/3 (lub maską 5 i 3), 
przewodem ciśnieniowym, zasilającym o długości min. 
180 cm zakończonym końcówką typu AGA, 
silikonowym przewodem oddechowym z zastawką 
pacjenta  

Tak  

Transportowy zestaw tlenowy zawierający:  
- butlę aluminiową na tlen medyczny o poj.i 2,7 l, 
-reduktor z przepływomierzem 0-25 l/min i 
szybkozłączem AGA, torbę transportową pozwalająca 

Tak  
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na umieszczenie w niej zestawu tlenowego oraz 
respiratora wraz z akcesoriami. Torba powinna 
posiadać uchwyt do trzymania w dłoni, na ramieniu 
oraz dodatkowe uchwyty do zawieszenia na noszach 
transportowych. Konstrukcja wszystkich elementów 
zestawu pozwala na ich użycie w podczas badania MRI 
(możliwość umieszczenie wraz z pacjentem w 
komorze)   
- jednorazowego użytku system do terapii CPAP 
stosowany w pomocy doraźnej u pacjentów 
przytomnych, z ostrymi zaburzeniami oddechowymi, 
gotowy do użycia po podłączenia do źródła tlenu- po 
jednym w rozmiarze dla dzieci i dla dorosłych:  A) 
jeden zestaw zawiera co najmniej: maskę 
jednorazowego użytku z miękkim, dmuchanym 
kołnierzem, neoprenową uprząż mocującą, system 
CPAP, przewód tlenowy dł. min. 2 m. B) Regulacja 
pożądanej wartości ciśnienia CPAP uzyskiwana za 
pomocą wyboru odpowiedniego przepływu na 
reduktorze tlenowym. C) Zakres regulacji CPAP: 5-20 
cm H20. D) Możliwością umieszczenia nebulizatora 
pomiędzy maską pacjenta a systemem. E) Port wylotu 
powietrza umieszczony w jednej linii z przewodem 
tlenowym, eliminując możliwość przypadkowego 
zamknięcia   

Uchwyt ścienny mocujący respirator w ambulansie 
zgodnym z wymogami polskiej normy PN EN 1789 

Tak  

Urządzenie fabrycznie nowe, nie noszące znamion 
użytkowania bądź wykorzystywania do prezentacji. 

Tak  

Autoryzowany przez producenta serwis na terenie 
Polski. 

Tak  

Gwarancja na urządzenie – min 24 miesiące  Tak  

LARYNGOSKOP TYPU MACINTOSH Z OŚWIETLENIEM TYPU LED 
Laryngoskop światłowodowy LED typu Macintosh w 
komplecie z 4 łyżkami. 

Tak   

Rozmiar łyżek Macintosh 1 (min. 90mm), 2 (min. 
110mm), 3 (min. 130mm), 4 (min. 150mm) 

Tak  

Możliwość sterylizacji do 134ºC Tak  

Laryngoskop z zimnym światłem diody LED 
zapobiegającym urazom termicznym. 

Tak  

Walizka transportowa w zestawie  Tak  

INDYWIDUALNY ZESTAW OCHRONY BIOLOGICZNEJ – 4 komplety  
Podać markę, model, producenta Tak   

Kombinezon ochrony biologicznej 1 szt. Tak  

Półmaska filtrująca 1 szt. Tak  

Okulary ochronne 1 szt. Tak  

Rękawice nitrylowe 4 szt. Tak  

Nakładki na buty 2 szt. Tak  

Worek na odpady medyczne 1 szt. Tak  
 
 
 
 
 

     ………………………………..                        …………………………………………………  ……………………………………………………………………….. 
 (miejscowość, data)           (pieczęć firmowa Wykonawcy)   (podpis, pieczęć osoby upoważnionej 

 do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

Wykonawca:  …………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
                                                                                                                     (pełna nazwa/firma, adres) 

 

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

 

Oświadczenie Wykonawcy  
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(dalej jako: ustawa) 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Dostawa ambulansu wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim”, znak sprawy 
5/2020/PN 

  
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy. 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.* 
……………………….……. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………… 

 

 
………………………………………….…     …………………………………………………….………………………… 
(miejscowość i data)      (podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy. 
 
 
………………………………………….…     …………………………………………………….………………………… 
(miejscowość i data)      (podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

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

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:* ………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy. 
 
………………………………………….…     …………………………………………………….………………………… 
(miejscowość i data)       (podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

*Jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy” 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 
 

Wykonawca:  …………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                     (pełna nazwa/firma, adres ) 

 

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

 

Oświadczenie wykonawcy  
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Dostawa ambulansu wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim”, znak sprawy 
5/2020/PN 

 
I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
 
………………………………………….…     …………………………………………………….………………………… 
(miejscowość i data)      (podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 
 
II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, określonych 
przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów: *……………………………………………………………………….  w następującym zakresie: 
………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

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

       …………………………………………………….………………………… 
(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

*Jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy” 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

 

Wykonawca:  …………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                     (pełna nazwa/firma, adres) 

 

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

 
 

Informacja Wykonawcy 
na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(dalej jako: ustawa) 
DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Dostawa ambulansu wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim”, znak sprawy 
5/2020/PN 

 
Niniejszym oświadczam, że:  
 

* NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy  
  

 
* NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

 
 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
 

Lp. Nazwa i adres podmiotu  

1.  

2.  
 
 

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

       …………………………………………………….………………………… 
(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

* Należy właściwe zaznaczyć (X)  
** Grupa kapitałowa w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze 

zm) – tj. wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również ten 
przedsiębiorca. 

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 w 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. 
 
W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do jakiejkolwiek / żadnej grupy kapitałowej, niniejsze oświadczenie może 
złożyć wraz z ofertą, z tym, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy 
kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy. 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
Projekt umowy 

UMOWA nr 5/2020/PN 
zawarta w dniu …………-2020 r. w Międzyrzecu Podlaski pomiędzy: 

 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, mającym swoją siedzibę: 
21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4, REGON 000584484, NIP 538-15-94-357, wpisanym do 
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000004756, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w 
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowanym 
przez mgr Wiesława Zaniewicza – Dyrektora SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, zwanym dalej 
„Zamawiającym” 
a  
 *gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  
spółką pod firmą „……………………………………………………………………………” z siedzibą w …………………………..,  
ul. ……………………., ……………..…………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS …………………….... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną przez .............................................2 / reprezentowaną przez …………………………………….. 
działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3, 
 
 *gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  
Panią/Panem …………………………………, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer ………………, 
PESEL ………………………………, zamieszkałą/-ym pod adresem …………………………………………………………….., 
prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „………………………………………………………………” z siedzibą  
w ……………………………….…, ul. ………………………………….. , – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną/-ym przez ………………………………..… działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 
stanowiącego załącznik umowy4,  
 
a wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, została zawarta umowa o następującej treści: 

 
Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), dalej zwaną ustawą. 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa dla SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim,  

ul. Warszawska 2-4 ambulansu typu „B” (wg normy PN EN 1789) wraz z zabudową medyczną oraz 
wyposażeniem w sprzęt medyczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w 
załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) formularzu „Wymagania i 
parametry techniczne” (zgodnie z załącznikiem do SIWZ). 

2. Przedmiot umowy jest szczegółowo opisany w załączniku do niniejszej umowy „Wymagania i parametry 
techniczne”, stanowiącym element oferty przetargowej. 

3. Integralną częścią niniejszej umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta 
Wykonawcy sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, którego wynikiem jest niniejsza 
umowa. 

4. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy posiada wymagane atesty i spełnia normy obowiązujące 
dla tego rodzaju towaru.  

                                                           
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.   
3  Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.   
4  Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.   



znak sprawy: 5/2020/PN  SIWZ 

 

Strona 32 z 34 
 

5. W przypadku ewentualnej utraty ważności dokumentów, o których mowa w ust. 4 w okresie 
obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich bezzwłocznego uaktualnienia i przedłożenia 
Zamawiającemu. 

6. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, bez wad i nie jest obciążony prawami 
osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa. 
 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot umowy wraz z wszystkimi wymaganymi 

dokumentami do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie do 70 dni 
kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym datę odbioru Przedmiotu umowy i protokolarnie 
przekazać go do eksploatacji. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego tj.  
21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4, w dzień roboczy, w godzinach od 8:00 do 14:00. 

3. Za termin przekazania Przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania bez uwag protokołu zdawczo-
odbiorczego przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

4. Wraz z dostawą Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszelkie niezbędne 
dokumenty, w szczególności: 

a) świadectwo homologacji na samochód skompletowany - specjalny sanitarny 
b) karty gwarancyjne na zabudowę przedziału medycznego 
c) karty gwarancyjne i instrukcje obsługi dla urządzeń nie medycznych ambulansu 
d) karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i paszporty techniczne dla sprzętu medycznego, 

zamontowanego w przedziale medycznym ambulansu  
5. Pod pojęciem „dni robocze” Strony rozumieją wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót oraz dni 

ustawowo wolnych od pracy. 
 

§ 3 
1. Za wykonanie Przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie netto: …………………  

zł., brutto………………… zł. , która obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy. 
2. Za dostarczony Przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem bankowym na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. 

3. Podstawą do wystawienia faktury Vat będzie podpisany przez strony bez uwag protokół zdawczo-
odbiorczy. 

§ 4 
1. Przejęcie Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego bez 

uwag przez Strony umowy, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
2. Odbiór Przedmiotu zamówienia odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.  
3. W ramach wartości zamówienia Wykonawca zapewni szkolenie z zakresu podstawowej obsługi 

Przedmiotu umowy. Wykonanie szkolenia zostanie odnotowane w protokole zdawczo-odbiorczym. 
4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego wad przedmiotu umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany Przedmiotu umowy na wolny 
od wad. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych wadach, podpisany przez 
obie strony. 

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego, że dostarczony Przedmiot umowy 
nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony 
protokół o stwierdzonych odstępstwach. 

6. Zapisy ust. 4 i 5 nie wpływają na realizację przez Zamawiającego postanowień dotyczących kar 
umownych i odstąpienia od umowy 

 
§ 5 

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na następujących zasadach: 
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1. Okres gwarancji i rękojmi na Przedmiot umowy (pojazd bazowy i wyposażenie) wynosi ………(min. 24) 
miesiące bez limitu kilometrów, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i szkolenia 
personelu. 

2. Okres gwarancji i rękojmi na Przedmiot umowy (zabudowa) wynosi ……..… (min. 24) miesiące/miesięcy 
bez limitu kilometrów, licząc od daty podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego i szkolenia 
personelu. 

3. Wszelkie uprawnienia wynikające z gwarancji będą wykonywane na koszt gwaranta bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów przez Zamawiającego. 

4. Okres gwarancji na powłoki lakiernicze – (min. 24) ….. miesiące. 
5. Okres gwarancji na perforację nadwozia – (min. 120) …. miesięcy. 
6. Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć okres gwarancji o czas trwania naprawy. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania przeglądów okresowych zabudowy, po każdym roku 

obowiązywania gwarancji i przed upływem ostatniego roku okresu gwarancji. Wartość tych przeglądów 
jest objęta kwotą wymienioną w  § 3 ust. 1. 

8. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia wady 
Przedmiotu zamówienia nie później niż 48 godzin od daty otrzymania zawiadomienia na piśmie (faks, e-
mail, poczta tradycyjna). Strony ustalają termin usunięcia wady do 10 dni kalendarzowych od daty 
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadze lub usterce. 

9. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu, Wykonawca zobowiązany jest 
wymienić wadliwy element na nowy. 

10. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z 
tytułu rękojmi za wady, ani odpowiedzialności wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa, w szczególności z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących gwarancji. 

 
§ 6 

1. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy 
roboczy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku nie usunięcia awarii, wad w ramach gwarancji, czy też rękojmi lub niezgodności Przedmiotu 
umowy z opisem zawartym w załączniku do niniejszej umowy w terminie 7 dni roboczych licząc od daty 
zgłoszenia nieprawidłowości, lub nie dostarczenia w tym okresie sprzętu zastępczego, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień 
przypadający po upływie 7 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia nieprawidłowości. 

3. W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto. 

4. Zastrzeżenie kar umownych, określonych w niniejszym paragrafie, nie wyłącza możliwości dochodzenia 
przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 7 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy. 

2. Odstąpienie od Umowy w terminie 30 dni od terminu wskazanego w § 3 ust. 1, przysługuje 
Zamawiającemu również, kiedy dostarczony Przedmiot umowy nie odpowiada opisanemu w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia lub w przypadku innego rażącego naruszenia warunków umowy lub 
zasad współżycia społecznego. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od terminu wskazanego w § 3 ust. 1 w 
przypadku opóźnienia w realizacji postanowień umowy powyżej 10 dni kalendarzowych. 

 
§ 8 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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2. Strony zobowiązują się nie dokonywać bez zgody drugiej Strony cesji na osoby trzecie praw i zobowiązań 
wynikających z umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego, w szczególności ustawy Prawo zamówieniach publicznych i Kodeksu cywilnego. 

4. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą 
polubownie. W  przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla 
Zamawiającego sąd powszechny. 

 
§ 9 

Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy. 

 
 

         Zamawiający  Wykonawca 
 
 
 
 
  ………………………………                                                          ……………………………… 

  
 
 
 
 


