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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

Postępowanie nr 08/PN/2019 
 

z dnia: 31-05-2019r.  

I. Nazwa (firma) oraz adres 

Zamawiającego 
 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 

UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.  
TEL./FAX 58.777.66.73 www.szpitaletczewskiesa.pl 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień 

Publicznych 

Zgodnie z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy 

 

PROCEDURA O KTÓREJ MOWA W ART. 24aa, ust. 1 ustawy Pzp 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

Dostawa ambulansów typu C  

na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A.  
 

 
Zamawiający nie dopuszcza podzielenia zamówienia na części 

 
Dostawa 3 ambulansów typu C wraz z wyposażeniem - CPV 34.11.41.21-3,  

 
Oferty  

 

Przedmiot zamówienia i jego zakres został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ  

  

IV. Termin wykonania zamówienia 

 
Dostawa 2 ambulansów do dnia 10 lipca 2019r., dostawa 1 ambulansu do dnia 31 lipca 2019r. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu   

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 
warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ. 

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

 

2.1.Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie 

 

2.2. Zdolność techniczna lub zawodowa 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  
zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie 

 

2.3. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów.  

Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie 

 

VI. Podstawy wykluczenia Wykonawcy 

z postępowania 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 

ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 
2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

 

3. Nie przewiduje się wykluczenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 
 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

http://www.szpitaletczewskiesa.pl/


2 

 

 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 

się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające. 

  

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego 
uznaje się za odrzuconą. 

VII. Wykaz oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia 

1  

1.1 Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:  

 

1.1.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące 
załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu. 
 
1.2. 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 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego. – 
załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie w sprawie 
przynależności do grupy kapitałowej wnosi się w oryginale. Oświadczenie wraz z ewentualnymi dokumentami, o 

których mowa w niniejszym punkcie należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub 
za pośrednictwem posłańca. 

 

1.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 

lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
1.3.1. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 

 

a)  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 
 

- Zamawiający nie wymaga dodatkowych dokumentów ani oświadczeń. 

 
b) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć: 

 

a) dokumenty dopuszczające wyroby medyczne do obrotu na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o 

wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r., poz. 211).  

b) aktualne materiały informacyjne producenta w postaci katalogów, folderów itp., potwierdzających wymagane 
parametry 

 

c) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć: 
 

- Zamawiający nie wymaga dodatkowych dokumentów ani oświadczeń. 

 
1.3.2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 
1.3.3 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 

r. poz. 352). 
W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do pisemnego wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub 

dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane 

dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 
 

1.3.4. Inne dokumenty składane obligatoryjnie  przez Wykonawcę wraz z ofertą: 
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a)  Wypełniony i podpisany Formularz ofertowo - cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 

 

b)  Podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ 
 

1.4. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w 
oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 

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 dotyczą każdego z nich. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 
 

1.5. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 
 

1.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 
VIII. Informacja o sposobie 

porozumiewania się Zamawiającego z 

Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów,  jeśli 
Zamawiający w sytuacjach określonych 

w art. 10c – 10e pzp, przewiduje inny 

sposób porozumiewania się niż przy 
użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z 
wykonawcami 

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), tj.: 

 

a)  pisemnie, na adres Zamawiającego:  SZPITALE TCZEWSKIE S.A., ul. 30-go Stycznia 57/58, 83-110 Tczew. 
b) faksem na numer: 58-531-38-30. 

c) drogą elektroniczną na adres: dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl (preferowane)  

  
Zamawiający może zastrzec jeden z powyższych sposobów porozumiewania się w toku prowadzonego 

postępowania, który zdaniem Zamawiającego będzie wystarczający do sprawnego przeprowadzenia danej 

procedury lub jej części. 
 

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 
1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca 

 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. 

Pismo, które należy złożyć w oryginale, może być każdorazowo poprzedzone faksem (58) 531-38-30 lub zostać 
wysłane drogą elektroniczną (preferowana droga elektroniczna), a jego oryginał niezwłocznie przekazany w formie 

pisemnej.  

Korespondencja przesłana do Zamawiającego za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, po godzinie 14.30 zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za 

wniesioną w dniu jej zarejestrowania.  

 
3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania ofert. Stosowne pismo można przesłać jedynie faksem lub drogą 
elektroniczną (preferowane – wersja edytowalna). 

Zamawiający udzieli wyjaśnień, 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. Odpowiedzi zostaną umieszczone jedynie na stronie www Zamawiającego (zgodnie z punktem 4 

poniżej. 

 
4. Zamawiający wszelkie informacje, m.in. treść zapytań i odpowiedzi, zmiany SIWZ, informacje o wyborze 

najkorzystniejszych ofert, do których umieszczenia na stronie internetowej jest zobowiązany, publikuje na stronie 

www.szpitaletczewskiesa.pl, w zakładce „przetargi” 
Umieszczone przez Zamawiającego informacje stają się automatycznie integralna częścią SIWZ. Wszelkie 

informacje i wprowadzone przez Zamawiającego zmiany są wiążące dla Wykonawcy, jeśli zostały przekazane 

przed terminem przewidzianym do złożenia ofert. Wykonawca jest zobligowany do bieżącego zapoznania się z 
informacjami, o których mowa, umieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego.  

 
5. Jeśli Zamawiający przekaże Wykonawcy jakiekolwiek informacje, w tym te, o których mowa w pkt. 4, powyżej 

(nie dotyczy informacji do których przekazania Zamawiający  jest zobowiązany  przed terminem otwarcia ofert),  

drogą faksową lub elektroniczną (mail), przyjmuje się, że Wykonawca zapoznał się z treścią korespondencji w 
chwili wysłania jej przez Zamawiającego – Zamawiający co do zasady nie będzie żądał potwierdzenia otrzymania 

wiadomości. W tym celu Wykonawcy, w formularzu ofertowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej SIWZ, mają obowiązek podać aktualne, działające numery faksów lub aktualny adres e-mail. 
 

mailto:dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl
http://www.nzoztczew.pl/
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6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców. 
 

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

    Robert Dombrowski – Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych i Jakości 

    dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM 

 

X. Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert 

 
2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

 
3.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.  
 

XI. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną jej część, należy sporządzić zgodnie z niniejszą 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na formularzu 

ofertowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ i podpisać. Za podpisanie uznaje się 

przynajmniej własnoręczny podpis osoby upoważnionej. 

W przypadku, gdy upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy osoby, która podpisała ofertę, nie 

wynika z właściwego wypisu z rejestru sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, oferta         

powinna zawierać również dokument potwierdzający to upoważnienie, np. odpowiednie pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo może mieć następujące formy: oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. Oferta musi być napisana w sposób 

czytelny i zrozumiały, komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 
4. Kopie dokumentów muszą zostać przez Wykonawcę poświadczone za zgodność z oryginałem, zgodnie z 

zasadami opisanymi w cz. VII, pkt 1.4. niniejszej SIWZ 

5. Załączniki do SIWZ, które wymagane są jako wypełnione wzory dokumentów należy sporządzić wg 
załączonych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzorów z podaniem co najmniej wszystkich 

wymienionych w nich danych. 

6. Wszystkie strony oferty zawierające treść powinny zostać podpisane / zaparafowane przez Wykonawcę lub 
osobę/y  przez niego upoważnioną/e do składania oferty w niniejszym postępowaniu, zgodnie z wymogami 

niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem, iż ofertę sporządzaną na formularzu ofertowo – cenowym należy bezwzględnie 

podpisać, nie zaś parafować. Wykonawca we własnym interesie powinien ponumerować strony oferty, aby dokonać 
jej prawidłowego zabezpieczenia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z 

nieponumerowania lub nieprawidłowego ponumerowania stron oferty przez Wykonawcę.  

7. Wszystkie miejsca w dokumentach oferty, w których Wykonawca po napisaniu naniósł zmiany, muszą zostać 
podpisane przez osobę, o której mowa powyżej, w pkt. 6 

8. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i wydzielone w formie odrębnego załącznika. 

Należy również określić strony oferty, na których znajdują się zastrzeżone informacje w sposób nie budzący 

wątpliwości. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego 
oznaczenia stron oferty zawierających zastrzeżone informacje i nie wydzielenia ich w formie odrębnego załącznika. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w 

tym m.in. z zapisu art.86 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oferty składane w 

postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępniane. 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub 
niedostarczenia jej w wymaganym terminie. 

11. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę, za 

wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej SIWZ, w tym zakresie. 
12. UWAGA: Wykonawcy z wymaganą reprezentacją łączną powinni przyjąć, że w każdym przypadku, gdy w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o osobie uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, 

chodzi o osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
13. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, 

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być 

oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: 
 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 

UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW 

oraz opisane: 

 

„Przetarg nieograniczony 08/PN/2019  

 

mailto:dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl
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Dostawa ambulansów typu C na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A.  

 

 

Nie otwierać przed dniem 12-06-2019 r. do godziny 11:15” 

 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej w 

powyższy sposób 

 

14. Opakowanie poza oznakowaniem jak wyżej, musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby w przypadku 

złożenia oferty po terminie przewidzianym do składania ofert zwrócić taką ofertę Wykonawcy - bez otwierania 
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed 

terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

16. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co 
oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem 

„ZMIANA”. 

17. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Powiadomienie to 
należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”. 

18. UWAGA: ilekroć w SIWZ pojawi się nazwa własna danego produktu / producenta, oznacza to, że Zamawiający 

dopisuje pojęcie „lub równoważne”.  
a) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi 

spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, 

tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu 
zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 
wykonawców lub produktów oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 4 PZP.  

b) Jeżeli wskazano nazwy towarów pochodzących od konkretnych producentów to określają one minimalne 

parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby 
zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Towary pochodzące od konkretnych producentów 

stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i 

cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące towaru zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 
katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na 

celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie 

się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie 
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza 

jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie 

parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.  

c) W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie 

realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ.  
d) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania.  

e) Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez 
niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego. 

f) Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobligowany w sposób nie budzący wątpliwości 

dołączyć do oferty pisemne informacje o tym fakcie i zakresie równoważności.  
 

19. Ilekroć na którymkolwiek etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i w jakimkolwiek 

dokumencie pojawi się nazwa „SIWZ” lub jej rozszerzenie tj.: „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” 
należy przyjąć, że chodzi także o wszystkie załączniki wskazane w SIWZ, niezbędne do sporządzenia oferty przez 

Wykonawcę. 

 

20. Zamawiający na prośbę Wykonawcy, w celu usprawnienia procesu składania ofert, może przesłać 

edytowalną wersję załączników do SIWZ. 

 

XII. Miejsce oraz termin składania i 
otwarcia ofert 

 

1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj:  
SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, UL. 30-go STYCZNIA 57/58. 83-110 TCZEW 

w SEKRETARIACIE – pok. Nr 3 - I piętro, budynek G,  

w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00 - do dnia 12-06-2019r. do godz. 11.00 

 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12-06-2019r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego j.w. 

w pok. nr 17 - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, I piętro, budynek G. 

 

XIII. Opis sposobu obliczania ceny 1. Cena oferty musi zostać określona z uwzględnieniem wszystkich kosztów, które poniesie Wykonawca w  

związku z należytą oraz zgodną z obowiązującymi przepisami realizacją zamówienia. W ofercie Wykonawca 
zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, dla zaoferowanych pakietów. 

 

2. Wartość oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) brutto i netto, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 
przecinku. Wszystkie zaokrąglenia należy wykonywać do dwóch miejsc po przecinku. 

 

3. Cena określona w ofercie musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od 

wielkości zamówienia, zawierająca min. koszty:  

-   ceny   przedmiotu zamówienia; 

- ubezpieczenia i transportu do miejsca dostawy, 
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- opłat pośrednich; 
- należności celnych (cło, podatek graniczny); 

- podatku VAT i akcyzy; 

W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ. 
 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ), czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 

ich wartość bez kwoty podatku. 

 
5. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy, z zastrzeżeniem 

sytuacji, o których mowa w cz. XVII. SIWZ 

XIV. Opis kryteriów, którymi  
Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem wag 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a 
jeśli przypisanie wagi nie jest możliwe 

z obiektywnych przyczyn, Zamawiający 

wskazuje kryteria oceny ofert w 
kolejności od najważniejszego do 

najmniej ważnego  

 

Kryterium: Cena oferty (brutto)  

Waga (%) - 100 %  
 

przy czym każdej ofercie (nie odrzuconej) przyznana będzie liczba punktów obliczona według następującego 

wzoru: 

 

Cmin 
Pof  =  --------------------   x  100 

Cof 

gdzie:  
Pof - liczba punktów przyznanych ofercie, 

 Cmin - najniższa z oferowanych cen, 

 Cof - cena rozpatrywanej oferty. 
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta: 

- odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, 

- odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w niniejszej SIWZ, 
- uzyska najwyższą wartość oceny punktowej. 

2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do kryterium najniższej ceny, a oferta wypełniająca w najwyższym stopniu 

wymagania kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 100.  

3. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza 

liczba punktów. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty oraz wezwać do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń. 

5. Oferta zostanie odrzucona w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Pzp. 
 

XV. Informacja o formalnościach, jakie 

powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym 

w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o 
wynikach postepowania zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp i udostępni na stronie internetowej 

www.szpitaletczewskiesa.pl, w zakładce „przetargi” informacje, o których mowa w art. 92 ust 2 ustawy Pzp oraz w 

miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – tablica ogłoszeń. 
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art. 

94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, uprzednio informując Wykonawcę, z którym zamierza zawrzeć umowę – telefonicznie lub 

za pomocą faksu, lub poczty elektronicznej, lub pisemnie o czasie i miejscu podpisania umowy. 
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 

załączonych do oferty. 

XVI. Wymagania dotyczące 

zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

 
 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, 

które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne 

warunki umowy albo wzór umowy,  

jeżeli zamawiający wymaga od 
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 

w sprawie zamówienia publicznego na 
takich warunkach 

1. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy, terminy, kary umowne oraz inne istotne postanowienia umowy, która 

zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą, są określone w projekcie umowy - zał. nr 4 

do SIWZ. 
2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą mieć miejsce tylko w przypadkach określonych w Ustawie Prawo 

Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) lub w 

przypadku wystąpienia następujących zdarzeń: 
a)   ustawowej zmiany podatku VAT, 

b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia.  

c)  zmiany elementów wyposażenia karetki w szczególności w związku z zaprzestaniem produkcji lub dystrybucji 

pod warunkiem zaoferowania Zamawiającemu urządzenia o parametrach równorzędnych lub wyższych niż 
parametry przedmiotu oferty. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i 

nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego, 

3. Jako sposób zmian i uzupełnień dozwolonych w treści niniejszych umów ustala się formę pisemnego 

http://www.szpitaletczewskiesa.pl/
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oświadczenia, które każdorazowo powinno zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony 
prawnej przysługujących wykonawcy w 

toku postępowania o udzielenie 

zamówienia 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm) wraz z przepisami wykonawczymi 

do ustawy, dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 

Prawa Zamówień Publicznych 

XIX. Przystąpienie do przetargu 

podmiotów występujących wspólnie 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty 

wspólnej w rozumieniu art. 23 Ustawy) 

2. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika  do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Stosowne Pełnomocnictwo / Upoważnienie należy załączyć do oferty. 

3. Zamawiający wszelką korespondencję (oświadczenia, dokumenty itp.) będzie kierował do wyznaczonego 
zgodnie z zasadami, w pkt. 2, powyżej, pełnomocnika/ lidera.  

4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa powyżej zostanie wybrana Zamawiający może żądać przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów (np. 
umowę konsorcjum lub umowę spółki cywilnej).  

5. Wykonawcy, o których mowa powyżej ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli takowe było wymagane).  
6. Do Wykonawców występujących wspólnie stosuje się przepisy dotyczące Wykonawcy. 

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony dokument 

”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, o którym 

mowa w cz. VII, pkt. 1.1.1.SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wraz z 

ofertą. 

8. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

9. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie  składa dokument o którym mowa w cz. VII, pkt. 1.2 SIWZ, na 

zasadach opisanych w tym punkcie.  

XX. Zaliczki Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

XXI. Rozliczenia w walutach obcych  NIE PRZEWIDUJE SIĘ. Wszelkie rozliczenia będą prowadzone w walucie polskiej (PLN) 

XXII. Aukcja elektroniczna NIE PRZEWIDUJE SIĘ 

XXIII. Zwrot kosztu udziału w 

postępowaniu 

NIE PRZEWIDUJE SIĘ, za wyjątkiem przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające 
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności 

kosztów przygotowania oferty. 

XXIV. Wymagania, o których mowa w 
art. 29 ust. 3a pzp 

ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA WYMAGAŃ W TYM ZAKRESIE 

XXV. Wymagania, o których mowa w 

art. 29 ust. 4 pzp 
ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA WYMAGAŃ W TYM ZAKRESIE 

XXVI. Oferty częściowe NIE PRZEWIDUJE SIĘ 

XXVII. Umowa ramowa NIE PRZEWIDUJE SIĘ 

XXVIII. Oferty wariantowe.  

Opis sposobu przedstawiania ofert 

wariantowych oraz minimalne warunki, 
jakim muszą odpowiadać oferty 

wariantowe wraz z wybranymi 

kryteriami oceny, jeśli Zamawiający 
wymaga lub dopuszcza ich składanie 

NIE PRZEWIDUJE SIĘ 

XXIX. Zamówienia uzupełniające. 

Informacja o przewidywanych 
zamówieniach, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 

3,  jeśli Zamawiający przewiduje 
udzielenie takich zamówień 

NIE PRZEWIDUJE SIĘ  

XXX. Informacja na temat możliwości 

powierzenia przez Wykonawcę 

wykonania części lub całości 
zamówienia podwykonawcom 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 

2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę min. firm Podwykonawców – zgodnie z wymogami w załączniku 

nr 1 do SIWZ. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także wraz z ofertą 

wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu”, o którym mowa w cz. VII, pkt. 1.1.1.SIWZ, dla każdego z tych Podwykonawców. 

XXXI. Informacja o obowiązku 
osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia (art. 36a, ust. 2 pzp) 

ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA TAKIEGO OBOWIĄZKU 

XXXII. Standardy jakościowe, o 
których mowa w art. 91, ust. 2a 

NIE DOTYCZY. Zamawiający jest podmiotem, o którym mowa w Art. 3, ust. 1, pkt. 3 Pzp 

XXXIII. Wymóg lub możliwość 

złożenia ofert w postaci katalogów 
elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty w 

sytuacji określonej w art. 10a, ust. 2 pzp 
 

NIE PRZEWIDUJE SIĘ 
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XXXIV. Liczba części zamówienia, na 
którą Wykonawca może złożyć ofertę 

lub maksymalna liczba części, na które 

zamówienie może zostać udzielone 
temu samemu Wykonawcy oraz 

kryteria lub zasady, które będą miały 

zastosowanie do ustalenia, które części 
zamówienia zostaną udzielone jednemu 

Wykonawcy, w przypadku wyboru jego 

oferty w większej niż maksymalna 
liczbie części 

ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA TAKIEGO WARUNKU 

XXXV. W przypadku zamówień na roboty 

budowlane – wymagania dotyczące umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, których niespełnienie spowoduje 

zgłoszenie przez Zamawiającego, odpowiednio 

zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeśli Zamawiający określa 

takie wymagania oraz informacje o umowach o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot 

tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi 

przedkładania Zamawiającemu, jeśli Zamawiający 

określa takie informacje 

NIE DOTYCZY 

XXXVI. Procentowa wartość ostatniej części 

wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie 

zamówienia na roboty budowlane, jeżeli 

Zamawiający określa taką wartość zgodnie z art. 

143a, ust. 3 

NIE DOTYCZY 

XXXVI. Załączniki do SIWZ  

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo - cenowy (wzór) 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) 

3. Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

4. Załącznik nr 4 – Projekt umowy  

5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej (wzór) 
6. Załącznik nr 6  -  Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (wzór) 

 
Zatwierdził SIWZ – Kierownik Zamawiającego 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (WZÓR) 

 

 

Dla  
SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 

UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 08/PN/2019 na: 

 

Dostawę ambulansów typu C na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A.  

 

MY NIŻEJ PODPISANI  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 (pełna nazwa (firma) i  dokładny adres Wykonawcy) 

(W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy 

wszystkich członków podmiotów występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera) 

 

składając niniejszą ofertę, oświadczamy, że: 

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, projektem umowy  

i wszystkimi innymi dokumentami oraz warunkami spełnienia świadczenia (realizacji niniejszego 

zamówienia publicznego). Do dokumentów i warunków nie wnosimy żadnych zastrzeżeń  

i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami, a w przypadku wyboru 

naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z treścią przedstawioną przez Zamawiającego, 

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

 

1. OFERUJEMY wykonanie ww. przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego,  

 

 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

FORMULARZ  

OFERTOWO - CENOWY 
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za cenę łącznie: 

 

BRUTTO: __________________________________ PLN 

 

(słownie: _____________________________________________________________________) 

 

 
zgodnie ze opisem i wymogami zawartymi, w załączniku nr 3 do SIWZ, zgodnie z poniższą tabelą cenową, i potwierdzamy, że  załącznik 3 

do SIWZ, o którym mowa stanowi integralną część oferty razem z niniejszym załącznikiem nr 1 do SIWZ – Formularzem Ofertowo - 

Cenowym i jest podstawą do skalkulowania ceny oferty 

 

 

Tabela cenowa 

L.p. Opis J.m. Ilość  

Cena 

jedn. 

netto 
(PLN) 

Wartość 

netto (PLN) 

Stawka 

VAT 

(%) 

Kwota 

VAT 

(PLN) 

 

Wartość 

brutto (PLN) 
/Cena/ 

1 

Ambulans typu C, wraz z wyposażeniem 

- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 

nr 1, w załączniku nr 3 do SIWZ 
Szt. 3      

OGÓLNA WARTOŚĆ:  XXX   

 

 

2. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach określonych przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 

 

3. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (projekt umowy).  

 

4. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

Oświadczamy, że jeśli do upływu terminu związania ofertą nastąpią jakakolwiek zmiany sytuacji 

w zakresie dotyczącym podmiotu składającego ofertę w przedstawionych przez nas dokumentach 

wchodzących w skład oferty, natychmiast powiadomimy o nich Zamawiającego na piśmie. 

 

5. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY* sami/z udziałem następujących wykonawców:  

 

Nazwa (Firma) Podwykonawcy** Adres Podwykonawcy** Zakres prac Podwykonawcy** 

 

 

  

 

 

  

 
 

  

*niepotrzebne skreślić.  

** tabelę należy uzupełnić w każdej kolumnie, zgodnie z ich nazwami jeśli zamówienie będzie realizowane przy udziale podwykonawców. Nie 

wypełnienie tabeli jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, iż zrealizuje zamówienie samodzielnie, bez udziału jakiegokolwiek 
podwykonawcy.  

 

 

6. OŚWIADCZAMY, iż niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie 

zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z wyjątkiem stron nr*______________________________ 
*podać nr stron, z których informacje oferty są uprawnione do utajnienia. UWAGA: Nie wypełnienie pustego pola jest równoznaczne z 

oświadczeniem Wykonawcy, iż oferta i wszystkie do niej załączniki są jawne. 
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7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy (projekt umowy), 

określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w 

przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, a także do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy, jeśli zabezpieczenie takie było 

wymagane przez Zamawiającego. 

 

8. INFORMUJEMY na podstawie przepisu art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm), że: 
 

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat, pod rygorem uznania braku oświadczenia (informacji) 

□Wybór mojej/naszej oferty NIE BĘDZIE prowadził do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

□Wybór mojej/naszej oferty BĘDZIE prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w związku z tym podajemy  

nazwę/y (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT, 

w tabeli poniżej: 
 

Nazwa (rodzaj) towaru / usługi 
Wartość towaru / usługi 

 bez kwoty podatku VAT 

  

  
Uwaga: W przypadku braku miejsca w tabeli, Wykonawca dołącza pozostałą część wykazu sporządzonego samodzielnie według zakresu danych z tabeli 

powyżej. 

9. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

poniższy adres:  _______________________________________________________________ 

______________________________________Faks:/e-mail:_____________________________ 

UWAGA: Nie wypełnienie pustego pola jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, iż adres do korespondencji jest tożsamy, z adresem 

siedziby Wykonawcy. W przypadku braku informacji odnośnie numeru faksu lub adresu e-mail Zamawiający uzna za obowiązujący numer / adres 

dostępny na jakimkolwiek dokumencie złożonym wraz z ofertą lub dostępny w wyszukiwarce internetowej.  

 

10. OFERTĘ niniejszą składamy na _________________kolejno ponumerowanych stronach. 
      W wyłącznym interesie Wykonawcy jest wpisanie ilości kolejno ponumerowanych stron oferty, powyżej.  

 

11. JESTEŚMY (odpowiednie zaznaczyć): 

□ małym/średnim przedsiębiorstwem 

□ dużym przedsiębiorstwem 

 

12. POD GROŹBĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ oświadczamy, że załączone do 

oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.). 
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13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: załączniki  

nr ________________ do SIWZ. 

W wyłącznym interesie Wykonawcy jest wpisanie numerów składanych wraz z ofertą załączników, powyżej. 

 

____________ dnia __.__.____ r. 

                     _______________________________ 

                     (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ (WZÓR) 

 

Zamawiający:  
Szpitale Tczewskie S.A.  
ul. 30-go Stycznia 57/58, 83-110 Tczew. 

Wykonawca: 
PEŁNA NAZWA/FIRMA: _______________________________________________________ 
 
ADRES: ____________________________________________________________________ 
 
NIP/PESEL: _________________________________________________________________ 
 
KRS/CEiDG: _________________________________________________________________ 

 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu 
Składane na podstawie art. 25a, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 
 

A. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 08/PN/2019, prowadzonego 
przez Szpitale Tczewskie S.A. w Tczewie, na Dostawę ambulansów typu C na potrzeby Szpitali 

Tczewskich S.A. , oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
(podpisać jeśli dotyczy. Podpisać lub wypełnić i podpisać tylko to oświadczenie, które dotyczy sytuacji Wykonawcy) 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1, pkt 12-23 
ustawy Pzp 

 
 
…………………………….., dnia ………………………… r.         ………………………………………………………… 
          (miejscowość)             (podpis Wykonawcy) 

 
lub 
 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 
…………….………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24, ust. 1, pkt 13-14, 

16-20 Pzp).  
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24, ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………….……..………… 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………. 
 
 
…………………………….., dnia ………………………… r.          ………………………….…………………………… 
          (miejscowość)             (podpis Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
(wypełnić i podpisać jeśli dotyczy) 

 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.: (podać pełna nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (w przypadku większej liczby podmiotów, można sporządzić załącznik zawierający wymagane dane w zakresie j.w.) 

 
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
…………………………….., dnia ………………………… r.  ………………………………………………………… 
          (miejscowość)             (podpis Wykonawcy) 

 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBEDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
(wypełnić i podpisać jeśli dotyczy) 

 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będące podwykonawcami, tj.: (podać pełna nazwę/firmę, adres, a także 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
 
1. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (w przypadku większej liczby podmiotów, można sporządzić załącznik zawierający wymagane dane w zakresie j.w.) 

 
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
…………………………….., dnia ………………………… r.        ………………………………………………………… 
          (miejscowość)             (podpis Wykonawcy) 

 
B. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (jeśli dotyczy) 
Oświadczam że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 
niniejszym postępowaniu. 
 
…………………………….., dnia ………………………… r.          ………………………………………………………… 
          (miejscowość)             (podpis Wykonawcy) 

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

 
 
…………………………….., dnia ………………………… r.           ………………………………………………………… 
          (miejscowość)             (podpis Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 08/PN/2019 

Dostawa ambulansów typu C na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A. 

 

 

Dostawa 3 ambulansów typu C, wraz z wyposażeniem - CPV 34.11.41.21-3  

 
UWAGA ! Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ambulansów nowych jak i używanych  

z zastrzeżeniem, że pojazdy używane muszą być zarejestrowane w roku 2019 i pod warunkiem iż 

rok ich produkcji to 2019. Przebieg pojazdów musi być nie większy niż 5 tys. km. 

 

Wykonawca zaoferuje ambulanse, będące przedmiotem zamówienia o parametrach i zgodne z 

wymogami wskazanymi poniżej: 

 

Lp. 

AMBULANS typu C 

Ilość: 3 szt. 

POJAZD 1: 

Model / marka: ……………………………………………..………………….. 

Pojemność silnika: …………………………………………………..…. cm3 

Moc silnika: ……………………………………………………..……….... KM 

Ilość biegów: ……………………………………………………..……………… 

Rok produkcji: ………………………, Przebieg: ………..…….………….. 

Markę i model lawety: …………………..………..………………………… 

Pojazdy nowe / używane: …………………....……….. (proszę określić) 

Proszę wypełnić powyższe pola  

 

POJAZD 2: 

Model / marka: ……………………………………………..………………….. 

Pojemność silnika: …………………………………………………..…. cm3 

Moc silnika: ……………………………………………………..……….... KM 
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Ilość biegów: ……………………………………………………..……………… 

Rok produkcji: ………………………, Przebieg: ………..…….………….. 

Markę i model lawety: …………………..………..………………………… 

Pojazdy nowe / używane: …………………....……….. (proszę określić) 

Proszę wypełnić powyższe pola  

 

POJAZD 3: 

Model / marka: ……………………………………………..………………….. 

Pojemność silnika: …………………………………………………..…. cm3 

Moc silnika: ……………………………………………………..……….... KM 

Ilość biegów: ……………………………………………………..……………… 

Rok produkcji: ………………………, Przebieg: ………..…….………….. 

Markę i model lawety: …………………..………..………………………… 

Pojazdy nowe / używane: …………………....……….. (proszę określić) 

Proszę wypełnić powyższe pola  

Wymagane parametry: 

I. NADWOZIE 

1.  

Typ “furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z wyposażeniem częściowo 
przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu, z izolacją termiczną i 
akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. 
Ściany i sufit wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa. Zabezpieczenie 
antykorozyjne. Minimalne wymiary przedziału medycznego (długość x szerokość x 
wysokość) 3000 x 1700 x 1850mm.Wymiary muszą spełniać normę dla ambulansu 
typu C 

2.  Nadwozie samonośne, przystosowane do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej 
+ 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. Zabezpieczone antykorozyjnie. 

3.  Kabina kierowcy zapewniająca miejsce pracy kierowcy z aktualną wersją normy PN 
EN 1789, wyposażona w dwa pojedyncze fotele z zagłówkami i z czego fotel 
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kierowcy z podłokietnikami z możliwością regulacji w min. 3 płaszczyznach w tym z 
regulacją lędźwiową, wyposażone w bezwładnościowe trzypunktowe pasy 
bezpieczeństwa. 

4.  Kabina kierowcy wyposażona w min. czołowe i boczne  poduszki powietrzne dla 
kierowcy i pasażera. 

5.  Dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy dywaniki gumowe zapobiegające 
zbieraniu się wody na podłodze 

6.  

Drzwi tylne wysokie, dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane na boki do kąta min. 
260°, wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł, oraz w światła 
awaryjne włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. Stopień tylny 
wejściowy antypoślizgowy, spełniający rolę zderzaka. 

7.  
Drzwi boczne prawe przedziału medycznego – przesuwane do tyłu z otwieraną 
szybą, Wyjście z przedziału medycznego ze stopniem elektrycznym obrotowym, 
automatycznie chowanym przy zamykaniu drzwi. 

8.  Szyby okien zewnętrznych przedziału medycznego zmatowione do wysokości 2/3 
wysokości lub oklejone folią matową. 

9.  Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem. Minimum 2 piloty zdalnego 
sterowania centralnym zamkiem. 

10.  

Kabina kierowcy wyposażona w zamontowaną stację dokującą do tabletu systemu 
SWD PRM model XPLORE iX104C6. W kabinie kierowcy lub w przedziale 
medycznym adapter do mocowania uchwytu drukarki zgodnej z systemem SWD- 
wraz z instalacjami. Na dachu pojazdu zainstalowane anteny GPS/GPRS 
umożliwiające prawidłową pracę ambulansu w systemie SWD PRM. 

Tablet XPLORE iX104C6, drukarka HP Office Jet 202 i moduł GPS FM6300 po stronie 
Zamawiającego. 

11.  

Dodatkowe drzwi boczne usytuowane za kierowcą, za którymi znajduje się 
schowek (oddzielony od przedziału medycznego) wraz z uchwytami 
(mocowaniami) na: 

1. 2 szt. butli tlenowych, 
2. krzesełka kardiologicznego, 
3. noszy podbierakowych, 
4. materaca próżniowego, 
5. deski ortopedycznej dla dorosłych 

6. deski ortopedycznej dla dzieci 
7. szyn Kramera 

8. kamizelki typu KED 

9. min. 3 szt. kasków 

(dopuszcza się by miejscem mocowania deski ortopedycznej dla dzieci i 
kamizelki KED był przedział medyczny) 
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Konstrukcja schowka ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów 
butli tlenowych oraz obserwację manometrów reduktorów tlenowych bez 
potrzeby zdejmowania osłony od wewnątrz ambulansu i z zewnątrz. 

Uwaga: wyposażenie wymienione w punktach 1-9 nie stanowi przedmiotu 
zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

12. Wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane. 

13. Reflektory przeciwmgielne przednie. Statyczne doświetlanie zakrętów. 

14. Elektrycznie otwierane szyby w kabinie kierowcy. 

15. Czujniki parkowania tylne 

16. Pełnowymiarowe koło zapasowe. 

17. Fabryczne radio samochodowe, fabryczna nawigacja 

18. Kolor nadwozia biały zgodnie z aktualną wersją normy z PN EN 1789. 

19.  

Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący z następującymi funkcjami: 
 sterowanie reflektorami zewnętrznymi, 
 Informacja o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu 

podłączeniu ambulansu do sieci 230V, 
 poziom naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora 

dodatkowego, 
 sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji, 
 niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora 

dodatkowego, 
 sterowanie oświetleniem wewnętrznym oraz oświetleniem zewnętrznym 

(światła robocze oraz oświetlenie uprzywilejowane), 
 niezależne sterowanie układem ogrzewania dodatkowego oraz 

stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V. 

20. 

Dodatkowa lampka w kabinie kierowcy, na giętkim statywie-wsporniku, od strony 
pasażera, umiejscowiona przy prawym słupku szyby przedniej-do oświetlania 
miejscowego (do wypełniania dokumentów bez włączania górnego światła kabiny 
kierowcy). 

II. SILNIK I NAPĘD 

1.  Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail z 
turbodoładowaniem, norma emisji spalin min. Euro VI lub Euro 6. 

2.  Silnik o pojemności minimum 1968 cm³ 

3.  Moc silnika minimum 160 KM 
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4.  Moment obrotowy nie mniejszy niż 360Nm 

5.  
Urządzenie do podgrzewania silnika ułatwiające uruchamianie silnika w trudnych 
warunkach zimowych (grzałka bloku lub w układzie chłodzenia silnika zasilana z 
sieci 230V. 

6.  Skrzynia biegów manualna synchronizowana - 6 biegów i bieg wsteczny  

7.  Napęd na oś przednią lub tylną. 

8.  Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy typu ESP. 

9.  System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR. 

III. UKŁAD HAMULCOWY 

1.  Z systemem wspomagania nagłego hamowania. 

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

3.  Z systemem rozdziału siły hamowania 

4.  Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył) 

IV. ZAWIESZENIE 

1. Zawieszenie zapewniające właściwą stabilizację, przyczepność i komfort jazdy. 

V. UKŁAD KIEROWNICZY 

1. Ze wspomaganiem. 

2. Z regulowaną kolumną kierownicy w co najmniej jeden płaszczyźnie. 

VI. 

OGRZEWANIE I WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 

-układ ogrzewania zgodny z aktualną wersją normy PN EN 1789 ppkt. 4.5.5 oraz 
charakteryzujący się parametrami minimalnymi 

1.  Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik – dodatkowa 
nagrzewnica wodna z zaworem odcinającym. 

2.  Wentylacja nawiewno – wywiewna, mechaniczna o cyrkulacji min 20x/godz. 

3.  Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału 
medycznego. 

4.  Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia 
temperatury i termostatem o mocy min. 2 kW. 
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5.  

Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego z możliwością 
ustawienia temperatury  termostatem, o mocy min. 5,0kW, umożliwiający ogrzanie 
przedziału medycznego zgodnie z aktualną wersją normy PN EN 1789 pkt. 4.5.5.1. 
(podać markę i model). 

 

VII. 

 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

instalacja elektryczna powinna być sporządzona w sposób zapewniający jej 
bezpieczne działanie zgodne z PN EN 1789 ppkt. 4.3.2 do 4.3.4 i charakteryzować 

się parametrami minimalnymi 

1.  
Zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180Ah do zasilania wszystkich 
odbiorników prądu. W kabinie kierowcy wskaźnik naładowania każdego 
akumulatora. 

2.  
Zasilanie zewnętrzne 230 V z min. 2 gniazdami wewnętrznymi z zabezpieczeniem 
uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z 
zabezpieczeniem przeciwporażeniowym + przewód zasilający min 10 m. 

3.  Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie 
dwóch akumulatorów na postoju – podać markę i typ. 

4.  

Min. 4 gniazda 12V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia 
urządzeń medycznych. zabezpieczone przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone 
we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, oraz 1 gniazdo zasilania 
12V fabryczne tzw. zapalniczki. 

5.  

Atestowana przetwornica prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej 
min. 1000W (czysta sinusoida). 

W przedziale medycznym 2 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej przetwornicy do 
obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230Vw czasie jazdy, z 
możliwością wyłączenia napięcia (wyłączenie przetwornicy napięcia). 

Gniazdo w przedziale medycznym do zasilania przetwornicy. Atest na przetwornicę 
(dostarczyć wraz z dostawą ambulansu). 

VIII. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE 

1. 

Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami LED 
koloru niebieskiego i dodatkowymi halogenowymi światłami roboczymi do 
oświetlania przedpola ambulansu. W komorze silnika lub pasie przednim 
zamontowany głośnik o mocy min. 100W, sygnał dźwiękowy modulowany – 
zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych. 
Wysokość belki z zestawem montażowym max. 100-110mm. 

2. 
Dwie niebieskie lampy LED na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej. 
Dodatkowo 2 lampy typu led na wysokości przedniego błotnika po obu str. pojazdu 

3. 
Niebieska lampa pojedyncza (kogut) typu LED umieszczona na tylnej części dachu. 
Wysokość lampy z zestawem montażowym max.100-110mm. 
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4. 
Lampy świateł awaryjnych na drzwiach tylnych, włączające się automatycznie po 
ich otwarciu. 

5. 

Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału 
nadwozia, dodatkowo pas czerwony pod niebieskim oraz wokół dachu. 

Oznakowanie musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
18.10.2010r. 

Oklejenie samochodu, umożliwiające identyfikację dysponenta – zgodnie z 
wytycznymi Zamawiającego 

6. Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu; wysokość min. 15cm. 

7. 

Standardowe oznaczenie typu karetki na bokach i drzwiach tylnych symbolem 
zespołu ratownictwa - literą „S” LUB „P” wpisaną w okrąg- do uzgodnienia z 
zamawiającym.  

1 x oznaczenie „S” i 2 x oznaczenie „P”. 

8. 

Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego na bokach, drzwiach tylnych i 
dachu. Dodatkowo - nazwa i adres Zamawiającego umieszczona po obu bokach 
pojazdu (do uzgodnienia). 

1 x oznaczenie „S” i 2 x oznaczenie „P” 

9. 

Reflektory zewnętrzne LED z czterech stron pojazdu (łącznie z reflektorami w belce 
świetlnej) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej 
strony, z możliwością włączania / wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z 
przedziału medycznego. 

10. 
Dodatkowe sygnały pneumatyczne (min. 2 trąby powietrzne) przystosowane do 
pracy ciągłej z własnym układem smarowania. 

IX. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA 

1. 

Kabina kierowcy wyposażona w instalacje umożliwiające zainstalowanie 
radiotelefonu z doprowadzeniem zasilania i instalacji antenowej. 

Uchwyt do radiotelefonu ICOM5062 po stronie Wykonawcy. 

2. 

Zamontowana antena radiotelefonu na dachu spełniająca następujące parametry: 

 zakres częstotliwości 168-170 Mhz 

 impedancja 50 Ohm 

 współczynnik fali stojącej 1,6 

 charakterystyka promieniowa: dookólna 

 polaryzacja pionowa. 

3. 
Możliwość zamontowania przez firmę zewnętrzną systemu monitorowania 
pojazdu GPS z transmisją danych bez utraty gwarancji, 
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X. 

OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO 

-oświetlenie zgodne z aktualna wersją normy PN EN 1789 ppkt. 4.5.6 oraz 
charakteryzujące się parametrami 

1. 
Oświetlenie rozproszone w kolorze naturalnym, realizowane przez min. 6 punktów 
świetlnych typu LED. Dodatkowo oświetlenie nocne, włączane podczas transportu, 
mniej intensywne, nieprzeszkadzające kierowcy 

2. 
Oświetlenie punktowe z regulacją kąta, halogenowe punkty świetlne nad noszami 
w suficie, umożliwiające bezpieczną obsługę pacjenta lub typu LED. 

3. Oświetlenie punktowe blatu roboczego lub typu LED. 

XI. WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

1 
Wykonawca dostarcza wraz z pojazdem niezbędne dokumenty do jego rejestracji 
(przy dostawie) 

2 Załączyć świadectwo homologacji na pojazd skompletowany (przy dostawie) 

3 
Urządzenie do wybijania szyb w przedziale medycznym. Nóż do przecięcia pasów 
bezpieczeństwa. 

4 Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. 

5 Kosz na śmiecie w przedziale medycznym 

XII. 

WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (POMIESZCZENIA DLA PACJENTA) 

- pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w 
normie PN EN 1789 w tabelach od 9 do 19 dla ambulansu typu C 

1.  

Ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego 
wyposażona w drzwi przesuwne umożliwiające poruszanie się pomiędzy 
pomieszczeniem medycznym a kabiną kierowcy na postoju. Konstrukcja i działanie 
drzwi – zgodnie z wymogami normy PN EN 1789. (norma aktualna wersja).  

2.  Posiadające izolację dźwiękowo- termiczną. 

3.  
Podłoga odpowiednio wzmocniona, pokryta wykładziną przeciwpoślizgową, łatwo 
zmywalną, połączona szczelnie z pokryciem ścian bocznych, uniemożliwiająca 
podciekanie cieczy, umożliwiająca mocowanie noszy głównych. 

4.  Ściany i sufit mają posiadać pokrycie antystatyczne nietoksyczne, niepalne i łatwo 
zmywalne. 

5.  

Dwa fotele: obrotowe w zakresie 90°, kategoria M-1, jeden na prawej ścianie, drugi 
u wezgłowia noszy, wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy 
bezpieczeństwa i zagłówki, z możliwością składania do pionu siedziska, poszycie 
siedzeń wykonane z łatwo zmywalnego materiału. 
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6.  

Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): 

- zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed 
niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem 
mocowania wyposażenia medycznego, półki podsufitowe z przezroczystymi 
szybkami i podświetleniem uruchamiającym się po ich otwarciu umożliwiającym 
podgląd na umieszczone tam przedmioty. 

Dodatkowo szuflady pod półkami podsufitowymi na ścianie lewej. 

Dodatkowo min. jedna z szafek wyposażona w zestaw (4 szt.) uchylnych 
pojemników (na wenflony/strzykawki/igły itd.)  

7.  
Termobox do ogrzewania płynów infuzyjnych:w przedziale medycznym 
(sanitarnym) ma znajdować się wyświetlacz informujący o temp. wewnątrz 
termoboxu). 

8.  

Zabudowa meblowa na ścianie działowej: zespół szafek z szufladami oraz miejscem 
do zamocowania walizki lub torby medycznej o wymiarach: min.50x50x40cm, 
(możliwość wyjmowania do wnętrza przedziału medycznego z jednoczesnym 
dostępem z zewnątrz poprzez drzwi boczne)  

- blat roboczy wykończony blachą nierdzewną.  

9.  Sufitowe uchwyty do kroplówek na min. 3 szt. pojemników. 

10.  Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego, uchwyty przy drzwiach tylnych i 
bocznych ułatwiające wejście do pojazdu. 

11.  Na ścianie lewej zestaw trzech płyt „szybkiego montażu” zapewniający montaż 
sprzętu medycznego bez ingerencji w płytę nadwozia pojazdu. 

12.  

Centralna instalacja tlenowa z min. 3 punktami poboru typu AGA (dwa na ścianie 
lewej i jeden w suficie) – gniazda o budowie monoblokowej panelowej, min. 1 
przepływomierz obrotowy o przepływie od 0 do 15 litrów/min., wyposażony w 
nawilżacz tlenowy wykonany z tworzywa sztucznego. Instalacja tlenowa 
przystosowana do pracy przy ciśnieniu 150atm.   

Bez butli 10 l oraz reduktorów. 

13.  Konstrukcja instalacji tlenowej ma umożliwić zasilanie paneli tlenowych 
równocześnie z obu butli tlenowych bez zdejmowania osłony. 

14.  Uchwyt ułatwiający wsiadanie do przedziału medycznego, zamontowany przy 
drzwiach bocznych. 

15.  Podstawa pod nosze montowane w sposób zgodny z wymaganiami aktualne 
normy PN EN 1789. 
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16.  

Laweta z napędem elektrycznym lub mechanicznym pod nosze główne 
z przesuwem bocznym (z możliwością odsunięcia noszy od lewej ścianki o 30cm 
mierząc w najwęższym punkcie), wysuwem na zewnątrz z jednoczesnych pochyłem 
umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy, możliwość ustawienia pozycji 
Trendelenburga podczas transportu (funkcja sterowana elektrycznie lub 
mechanicznie) 

Podać markę i model – w pierwszym wierszu tabeli. Dostarczyć wraz z dostawą 
ambulansu dokument uprawnionej niezależnej jednostki potwierdzający spełnienie 
wymagań PN EN 1789 pkt. 4.5.9 i 5.3 (np. certyfikat, raport z badań, itp.). 

17.  Miejsce do mocowania defibrylatora transportowego będącego w posiadaniu 
Zamawiającego - Lifepak 15, umożliwiające korzystanie w czasie jazdy. 

18.  
Miejsce do mocowania respiratora transportowego będącego w posiadaniu 
Zamawiającego - RESCU PAC 20DM PNEUPAC, umożliwiające korzystanie w czasie 
jazdy. 

19.  Miejsce do mocowania ssaka medycznego będącego w posiadaniu Zamawiającego 
- OB2012, umożliwiające korzystanie w czasie jazdy. 

20.  Pojemnik na zużyte igły, strzykawki – 2szt. Miejsce na pojemniki na ostre 
przedmioty-optymalne w blacie przy drzwiach bocznych 

21.  Uchwyt mocujący trzy pudełka na rękawiczki jednorazowe    

22.  Miejsce do mocowania pompy infuzyjnej będącej w posiadaniu Zamawiającego – 
Medima s1, umożliwiające korzystanie w czasie jazdy. 

23.  

Przedział medyczny ma być wyposażony w panel sterujący (dotykowy lub z 
przełącznikami mechanicznymi) wyposażonym w następujące funkcje: 

 sterowanie oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym, 
 niezależne sterowanie układem ogrzewania dodatkowego oraz 

stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V, 
 sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji, 
 sterowanie ogrzewaczem płynów infuzyjnych oraz informujący o 

temperaturze wewnątrz termoboxu, 
 sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania 

akumulatora dodatkowego, 
 informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz 

pojazdu, 
 z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data), 
 sterowanie instalacją próżniową, jeżeli centralna instalacja próżniowa nie 

posiada własnego systemu sterowania. 

24.  
Sprzęt w pomieszczeniu dla pacjenta, ma być zamontowany w sposób bezpieczny i 
uniemożliwiający uszkodzenie go lub zranienie osób poruszających się w pojeździe. 

XVII. POZOSTAŁE WYMAGANIA 
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1. Gwarancja na samochód bazowy 24 miesiące (bez limitu kilometrów). 

2. Gwarancja na perforację nadwozia min 60 miesięcy. 

3. Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu min. 36 miesięcy. 

4. 
Gwarancja na zabudowę medyczną i sprzęt medyczny min.24 miesiące. Reakcja 
serwisu zabudowy sanitarnej na zgłoszoną awarię wynosi 24 godziny (zgłoszenie w 
dni robocze). Rozpoczęcie naprawy w ciągu 48 godzin licząc od chwili zgłoszenia. 

5. 

Przy odbiorze ambulansu dostawca przekaże odbierającemu: dokumenty do 
rejestracji (w tym wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu 
skompletowanego), instrukcje obsługi pojazdu i sprzętu medycznego w języku 
polskim, wykaz autoryzowanych stacji serwisowych na terenie Polski, książkę 
gwarancyjną z wyszczególnieniem poszczególnych okresów gwarancyjnych i 
paszporty do sprzętu medycznego. 

6. 
Ambulans (spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej 
SIWZ) ma być zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1789. Dostarczyć 
potwierdzenie przy dostawie. 

7. Rok produkcji pojazdu 2019 

8. Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być zatankowany do pełna. 

9. Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy. 

10. 
Trójkąt ostrzegawczy – 2 szt., komplet kluczy, podnośnik samochodowy, klucz do 
kół, szperacz bezprzewodowy-akumulatorowy12V, szperacz z przewodem min. 5m, 
zasilany z gniazda elektrycznego 12V z ambulansu. 

11. Schemat ideowy instalacji elektrycznej przedziału medycznego. 

12. 

Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby każdy z zamówionego sprzętu 
medycznego posiadały paszport techniczny z przeprowadzonym przeglądem 
dopuszczającym dane urządzenie do użytkowania, z wpisem do paszportu o treści: 
sprawdzono, sprzęt sprawny dopuszczony do eksploatacji, wpis daty wykonania 
przeglądu. 

13. 
Zamawiający zabrania umieszczania na nadwoziu ambulansu reklam i naklejek 
Wykonawcy bez zgody Zamawiającego. 

14. 

Odbiór ambulansu –  
1. Siedziba Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy 
samochodu na własnych kołach (nie wymagany jest transport na lawecie). 
Lub 
2. Siedziba Wykonawcy.  
Do decyzji Wykonawcy 

 

UWAGA: Wykonawca w ramach oferty będzie zobligowany do montażu powierzonego przez Zamawiającego 

sprzętu medycznego, w tym, w szczególności noszy głównych wraz z transporterami i krzesełek 

kardiologicznych, w terminie określonym przez Zamawiającego. 
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Pozostałe zasady i warunki  realizacji zamówienia, a także pozostałe wymagania Zamawiającego, zostały 

określone w niniejszej SIWZ, w szczególności, w projekcie umowy, stanowiącym do niej załącznik nr 4. 

 

 

____________ dnia __.__.____ r. 

                     _______________________________ 

                     (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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       ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 

 

UMOWA Nr 08/PN/2019 (projekt) 

Zawarta w dniu …………-2019 roku w Tczewie pomiędzy :  

 

Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 

Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, Nr KRS 0000386185, NIP 593-25-26-795, REGON 220620689, Kap. Zakładowy 

– 25.122.350,00 zł. wpłacony w całości, z siedzibą: UL. 30-GO STYCZNIA 57/58, 83-110 

TCZEW, zwana w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez: 

1) Pana Macieja Bielińskiego – Prezesa Zarządu 

 

a 

_________________________________________ wpisana do __________________________,  

___________________________________________________________________________ 

_______________________, NIP: ___________________, REGON: ___________________ 

z siedzibą: ___________________________________________________________________ 

Zwanym/zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez : 

 

1) __________________________________________________________________________, 

 

na podstawie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 08/PN/2019 art. 39-46 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., z póżn. zm. i aktami 

wykonawczymi do ustawy, zwanej dalej „PZP”, (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1986 z 

późn. zm), złożonej zgodnie z ogłoszeniem z dnia …..-……-2019r. 
 

§1. 

1. Na warunkach określonych niniejszą umową, Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje 

ambulanse specjalistyczne typu C – 3 sztuki wraz z wyposażeniem, model 

……………………….., rok produkcji …………….., zwane dalej przedmiotem umowy, 

zgodnie z SIWZ i ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu 08/PN/2019. Parametry 

techniczne przedmiotu umowy określa Załącznik nr 1 do umowy, stanowiący integralną 

część niniejszej umowy. 

2. Karetki specjalistyczne wraz z wyposażenie medycznym spełniają warunki określone w: 

a) Polskich Normach PN-EN 1789+A1:2011, 

b) normie PN-EN 1865 

c) wymogów Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i wymogów Narodowego 

Funduszu Zdrowia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oferowane karetki specjalistyczne wraz z instrukcją 

obsługi użytkownika, konserwacji oraz skróconą instrukcją obsługi sporządzonymi w języku 

polskim.  

4. Oferowane ambulanse specjalistyczne posiadają świadectwo homologacji pojazdu 

skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

września 2015 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich 

przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. 2015, poz. 1475). 
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5. Wyposażenie medyczne objęte umową posiada: ważne dokumenty dopuszczające do obrotu 

na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, deklaracje zgodności CE, 

atesty zgodności z określone w Polskich Normach PN-EN 1789, które to Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć i przekazać Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia wskazanych przez 

Zamawiającego osób w zakresie obsługi przedmiotów umowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiajacego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na rzecz Zamawiającego własność przedmiotu 

umowy określonego w umowie i wydać mu go w sposób w niej określony. 

8. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy i zapłacić Wykonawcy w sposób 

określony w niniejszej umowie. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad środowiskowych i BHP 

obowiązujących u Zamawiającego, których treść stanowi załącznik, odpowiednio, nr 2 i 3 do 

niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Ogólną Klauzulą Informacyjną 

stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej Umowy i wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. 

 

§2. 

1. Z tytułu sprzedaży przedmiotu umowy określonego w §1 umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy łączną kwotę: 

netto: ……………………..…. PLN, (słownie:………………..),     

brutto: ……………………… PLN, (słownie:………….…….). 

2. Ustalona wartość umowy, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 

 Cenę łączną karetek specjalistycznych wraz z zabudową, określonymi przez 

Zamawiającego w SIWZ do postępowania 08/PN/2019, 

 koszty ubezpieczenia do czasu oddania przedmiotu umowy do eksploatacji, 

 koszty za- i rozładunku, jeżeli takie występują, 

 koszty cła, podatku granicznego, jeżeli takie występują, 

 uruchomienie przedmiotu umowy oraz szkolenie personelu wskazanego przez 

Zamawiającego, w zakresie obsługi przedmiotu umowy.  

 Montażu powierzonego przez Zamawiającego sprzętu medycznego, w tym, w 

szczególności noszy głównych i krzesełek kardiologicznych, w terminie określonym 

przez Zamawiającego, w jego siedzibie, chyba, że strony postanowią inaczej, 

 koszty serwisu gwarancyjnego, 

 pozostałych elementów zawartych w SIWZ do postępowania 08/PN/2019. 

 

§3. 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad oraz o odpowiedniej jakości 

określonej w ofercie przetargowej oraz w SIWZ do postępowania 08/PN/2019 i ponosi za tę 

jakość pełną odpowiedzialność. 

2. Odbiór odbędzie się po sprawdzeniu jakości i ilości przedmiotu umowy i przeprowadzeniu 

szkolenia, w wyniku, którego zostanie sporządzony przez przedstawicieli obu stron Protokół 

zdawczo-odbiorczy. 
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3. Upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, w obecności przedstawicieli Wykonawcy 

dokonają odbioru przedmiotu zamówienia polegającego na sprawdzeniu spełnienia 

wymogów, parametrów technicznych, wyposażenia – określonych w SIWZ oraz 

kompletności, sprawności i zdolności do użycia pojazdu oraz jego wyposażenia zgodnie z ich 

przeznaczeniem.  

4. Przekazanie obejmować będzie: 

a) uruchomienie karetek specjalistycznych i przeszkolenie personelu wskazanego przez 

Zamawiającego w obsłudze przedmiotu umowy, 

b) prezentacja prawidłowego działania wszystkich mechanicznych i części przedmiotu 

umowy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu realizacji przedmiotu umowy (ryzyko utraty, 

uszkodzenia) do czasu jego formalnego przyjęcia , to jest podpisania przez strony Protokołu 

zdawczo-odbiorczego. 

6. Podpisany przez strony bez zastrzeżeń Protokół zdawczo-odbiorczy stanowić będzie 

podstawę do wystawienia faktury VAT. 

7. Zapłata należności nastąpi przelewem w dwóch równych transzach; 

a) pierwsza - w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na 

podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 2, z którego wynika, że 

Zamawiający nie zgłasza zastrzeżeń, na podany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, 

b) druga - w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na 

podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 2, z którego wynika, że 

Zamawiający nie zgłasza zastrzeżeń, na podany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. 

Brak uwag w Protokole zdawczo-odbiorczym, nie pozbawia prawa Zamawiającego do 

wysuwania roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, a w szczególności z tytułu 

rękojmi i gwarancji, w przypadku późniejszego wykrycia lub ujawnienia wad.  

8. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania w zakupionych ambulansach, w ramach 

niniejszej umowy sprzętu powierzonego przez Zamawiającego, w celu prawidłowego 

przystosowania pojazdu dla celów Zamawiającego, w tym w szczególności noszy głównych i 

krzesełek kardiologicznych - w każdym z zakupionych pojazdów. Montaż powierzonego 

sprzętu nie może wpływać na skrócenie okresu gwarancji lub rękojmi czy utraty gwarancji w 

ogóle. Montaż odbędzie się w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

 

§ 4. 

1. Umowa zostanie zrealizowana niezwłocznie, najpóźniej jednak do 10 lipca 2019 r. – 2 

ambulanse oraz do 31 lipca 2019 r. – 1 ambulans. Ostateczny termin realizacji całego 

przedmiotu niniejszej umowy ustala się zatem na dzień 31 lipca 2019r. 

O terminie odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z 

trzydniowym wyprzedzeniem. 

2. Wykonawca wyda Zamawiającemu aktualne świadectwo homologacyjne dopuszczenia 

karetki do użytku w Polsce, wystawione zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o 

rejestracji pojazdów. 

3. Wraz z karetkami specjalistycznymi Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty w języku polskim: 

a) książkę gwarancyjną karetek specjalistycznych i karty gwarancyjne wyposażenia karetki, 
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b) kartę pojazdu wraz z książką serwisową 

c) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski uprawnionych do napraw 

gwarancyjnych, 

d) instrukcję obsługi karetek specjalistycznych oraz wymaganego wyposażenia - w języku 

polskim, 

e) instrukcję obsługi do wszystkich elementów zabudowy specjalistycznej na zewnątrz i 

wewnątrz pojazdu, 

f) normę zużycia paliwa karetki na 100 km, 

g) wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji karetki, 

h) dokumenty określające zasady serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego karetki, 

i) świadectwo PZH na wykładzinę podłogową, 

j) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię ważnego świadectwa homologacji karetek 

specjalistycznych w Polsce (na samochód bazowy i zabudowę), wystawioną zgodnie z 

zapisami zawartymi w przepisach o rejestracji pojazdów, 

k) certyfikat zgodności z normami CE, PN-EN 1789+A1:2011, 

l) dokumenty niezbędne do rejestracji karetek specjalistycznych. 

 

§5 

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na zasadach określonych w 

załączniku nr 5 do niniejszej umowy. 

2. Gwarantowany czas reakcji serwisu Wykonawcy wynosi 6 godz. licząc od momentu 

zgłoszenia uszkodzenia przedmiotu umowy lub zakłóceń w jego funkcjonowaniu przez 

Zamawiającego (pismem, email lub fax.). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do serwisowania karetek specjalistycznych w okresie 

gwarancyjnym i pogwarancyjnym na terenie miasta, w którym mieści się siedziba 

Zamawiającego, lub zabezpieczenie podstawienia karetki, spełniającej takie same 

wymagania, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, wliczając w to dni ustawowo wolne od pracy. 

4. Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 24 godzin od chwili jej 

otrzymania. Maksymalny czas usunięcia wad i usterek i wykonania napraw przedmiotu 

umowy wynosi do 72 godziny, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia, chyba, że Strony 

uzgodnią inny termin. 

5. Nie rozpatrzenie reklamacji w terminie (w tym nie usunięcie wadi i usterek w terminie), o 

którym mowa w ust. 4 zostanie potraktowane tak, jak nie terminowe wykonanie umowy. 

6. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji karetki o czas trwania 

naprawy. 

7. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek 

przeprowadzenia ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę. 

8. Jeżeli reklamacja Zamawiającego będzie uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem 

ekspertyzy ponosi Wykonawca. 

9. Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska niczym nieograniczony 

dostęp do karetki w godzinach jak i po godzinach pracy Zamawiającego po wcześniejszym 

pisemnym uzgodnieniu. 

10. Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz 

wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży karetek. 
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§6. 

1. W razie nieterminowego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć karę umowną z 

tego tytułu w wysokości 1% kwoty określonej w §2 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy 

opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w §4 ust. 1 lub w §5 ust. 5.   

2. W przypadku opóźnienia w realizacji umowy o 2 dni od daty, o której mowa w §4 ust. 1, 

Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 1 dnia od daty zdarzenia uprawniającego 

do odstąpienia, naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 20% kwoty brutto 

określonej w §4 ust. 1, niezależnie od kary umownej naliczonej na podstawie ust. 1. 

3. W razie nieterminowego wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi lub z udzielonej 

gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 1% ceny 

określonej w §2 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, licząc od następnego dnia po 

terminach określonych w zał. nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 

4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 

5. W przypadku opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu zapłaty, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy odsetki stawowe. 

 

§7. 

1. Wszelkie koszty związane z zawarciem i realizacją umowy nie wymienione w umowie 

obciążają Wykonawcę. 

2. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez 

zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§8. 

1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru dostawcy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 niniejszego paragrafu.  

2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) lub w przypadku wystąpienia następujących 

zdarzeń: 

a)   ustawowej zmiany podatku VAT, 

b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.  

c)  zmiany elementów wyposażenia karetki w szczególności w związku z zaprzestaniem 

produkcji lub dystrybucji pod warunkiem zaoferowania Zamawiającemu urządzenia o 

parametrach równorzędnych lub wyższych niż parametry przedmiotu oferty. Powyższe 

zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być 

niekorzystne dla Zamawiającego, 

3. Jako sposób zmian i uzupełnień dozwolonych w treści niniejszej umowy ustala się formę 

pisemnego oświadczenia, które każdorazowo powinno zawierać uzasadnienie, pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia. 

 

§9. 
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1. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej mu od 

Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej na piśmie. 

 

§10. 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są: 

ze strony Wykonawcy – _______________________________________________________,   

tel. __________________________________, e-mail: _______________________________ 

oraz ze strony Zamawiającego – _______________________________________________ 

tel. _____________ e-mail: ___________________________________________________ 

2. W razie zmiany danych osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy każda ze stron 

zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje 

skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony. Dokonanie zmian w zakresie 

określonym w niniejszym § Umowy nie stanowi zmiany Umowy, jednakże każdorazowo 

wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony 

 

§ 11. 

1. Wszelkie oświadczenia i informacje składane przez Strony wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń w związku z Umową: 

 1) dla Wykonawcy – _______________________________________________________ 

 2) dla Zamawiającego – ____________________________________________________ 

3. Strony wskazują następujące osoby do dokonywania uzgodnień w związku z wykonaniem 

Umowy 

 1) dla Wykonawcy – ______________________________________________________ 

 2) dla Zamawiającego – ____________________________________________________ 

4. Każda ze Stron jest obowiązana niezwłocznie powiadomić pisemnie drugą Stronę o każdej 

zmianie adresu pod rygorem uznania pisma skierowanego na dotychczasowy adres za 

skutecznie doręczone. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej 

strony. 

5. Dokonanie zmian w zakresie określonym w niniejszym § Umowy nie stanowi zmiany Umowy, 

jednakże każdorazowo wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony. 

 

 

§ 12. 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają w pierwszej kolejności 

zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), a następnie przepisy Kodeksu Cywilnego 

2. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji 

niniejszej umowy na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne 

sprawy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze stron. 

5. Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część są: 

a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo - cenowy oraz załącznik nr 3 do SIWZ, złożone przez 

Wykonawcę w jego ofercie, do postępowania 08/PN/2019, 

b) Załącznik nr 2 – Zasady Środowiskowe 
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c) Załącznik nr 3 – Zasady BHP 

d) Załącznik nr 4 – Ogólna Klauzula Informacyjna 

e) Załącznik nr 5 – Warunki Gwarancji / Rękojmi 

e) SIWZ do postępowania 08/PN/2019 – integralna część umowy. 

f) Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu 08/PN/2019 – integralna część umowy 
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Załącznik nr 2 do Projektu Umowy 08/PN/2019 

 

ZASADY ŚRODOWISKOWE 

 

1. Należy przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg ISO 

14001, a w szczególności: 

 przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitale Tczewskie S.A. 

umowy 

 zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem 

prac zleconych przez Szpitale Tczewskie S.A.   

 zabierać z terenów Szpitale Tczewskie S.A.  wszelkie  odpady powstałe w czasie 

świadczenia usług  

 

2. Usługodawcy (Wykonawcy) nie wolno: 

 wwozić na teren Szpitale Tczewskie S.A.  jakichkolwiek odpadów  

 składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, 

wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla 

firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Kierownikiem Działu 

Technicznego  

 myć pojazdów na terenie Szpitale Tczewskie S.A. 

 spalać odpadów na terenie Szpitale Tczewskie S.A. 

 wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji 

 

3. Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę  

w zakresie obowiązującej w Szpitale Tczewskie S.A.  polityki środowiskowej. 

 

4. Dopuścić Kierownika Działu Technicznego do kontroli postępowania na zgodność z 

przyjętymi zasadami środowiskowymi. 

 

5. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych 

należy zwracać się do Kierownika Działu Technicznego. 

 

 

 

________________ dnia __.__.____ r. 

                     ______________________________ 

                                                                      (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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Załącznik nr 3 do Projektu Umowy 08/PN/2019 

 

 

ZASADY BHP 

 

1. Należy przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny 

Pracy wg PN- N-18001:2004, a w szczególności: 

 przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitale Tczewskie S.A.  

umowy, 

 rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

wśród swoich pracowników pracujących na terenie Szpitale Tczewskie S.A.   

 wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa . 

 

2.  Usługodawca (Wykonawca) musi: 

 organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady 

        bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych z 

       wykonywaniem przez nich prac, 

 powiadamiać Starszego Specjalistę ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.  

 

3.  Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie 

obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

4.  Umożliwić Starszemu Specjaliście ds. BHP z Szpitale Tczewskie S.A.  kontrolę 

postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP. 

 

5.  W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się 

do Starszego Specjalisty ds. BHP. 

 

6. Oświadczam, że pracownicy wykonujący pracę na terenie Szpitale Tczewskie S.A.   

posiadają aktualnie badania zdrowotne i szkolenia BHP. 

 

 

   ________________ dnia __.__.____ r. 

                     ______________________________ 

                                                                      (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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 Załącznik nr 4 do Projektu Umowy 08/PN/2019 

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Szpitale Tczewskie S.A., z siedzibą w Tczewie 83-110, ul. 30-go Stycznia 

57/58, reprezentowane przez Prezesa Szpitali Tczewskich S.A. w Tczewie; 

 

2) W Szpitalach Tczewskich S.A. powołany jest inspektor ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest:  

- pod numerem telefonu (58)777-67-53, 

 - pod adresem e-mail: iod@szpitaletczewskiesa.pl, 

- pod adresem korespondencyjnym: 83-110 Tczew, ul. 30-go Stycznia 57/58; 

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

 

a) w celu realizacji umowy z Panią/Panem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.), w tym do: 

 

- wszelkich czynności wynikających ze stosowania aktualnie obowiązującej ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm) wraz z przepisami 

wykonawczymi do ustawy, jak i wewnętrznych regulaminów dokonywania zakupów funkcjonujących u administratora, 

 

- wszelkich czynności związanych z realizacją zawartych umów/zleceń/zamówień, w tym związanych z procedurami 

reklamacyjnymi, gwarancją, rękojmią oraz kontaktem między Panią/Panem i administratorem, 

- wewnętrznych procedur zatwierdzania i monitorowania dostawców,  

- nawiązywania współpracy, 

 

b) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.), w celu: 

 

- przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności tj. wykazania spełniania przez 

administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

 

c) dodatkowo przepisy prawa wymagają od administratora przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla celów podatkowych i 

rachunkowych; 

 

4) Administrator podjął wszelkie (stosowne) kroki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych 

przechowywanych w naszych systemach informatycznych przed utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem, zamianą oraz 

rozpowszechnianiem; 

 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów 

powierzenia danych i przepisów prawa; 

 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

 

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 

10) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować 

odmową zawarcia umowy jeśli obowiązek ich podania przez Panią/Pana wynika z przepisów prawa; 

 

11) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez 

administratora; 

 

12) Pani/Pana dane są przetwarzane w systemie informatycznym oraz metoda tradycyjną – w wersji papierowej - poza systemem 

informatycznym. 
 

mailto:iod@szpitaletczewskiesa.pl
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Załącznik nr 5 do Projektu Umowy 08/PN/2019 
 

 

WARUNKI GWARANCJI / RĘKOJMI 
 
Wymagane są następujące okresy gwarancji liczone od daty podpisania przez strony protokołu 
zdawczo-odbiorczego:  
1) mechaniczna na pojazd bazowy –  24 miesiące bez limitu kilometrów,  
2) powłoki lakiernicze –  36 miesięcy,  
3) perforacja korozyjna elementów nadwozia –  60 miesięcy,  
4) na zabudowę medyczną – 24 miesiące. 
Gwarancja na zabudowę medyczną i sprzęt medyczny min. 24 miesiące. Reakcja serwisu zabudowy 
sanitarnej na zgłoszoną awarię wynosi 24 godziny (zgłoszenie w dni robocze). Rozpoczęcie naprawy w 
ciągu 48 godzin licząc od chwili zgłoszenia. Serwis zabudowy (przedziału) sanitarnej (łącznie z 
wymaganymi przeglądami okresowymi zabudowy ) realizowany będzie w siedzibie Zamawiającego – 
bezpłatnie. 
 
 
Przeglądy gwarancyjne bezpłatne co 12 miesięcy - 2 przeglądy w okresie 2 lat, łącznie z wszystkimi 
kosztami transportu ambulansu do wskazanego serwisu gwarancyjnego.  
 
Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji – max. w ciągu 72 godzin od 
zgłoszenia (fizyczne przystąpienie do naprawy), na koszt gwaranta.  
Zamawiający dopuszcza wymianę sprzętu na zastępczy o parametrach użytkowych równych lub lepszych 
w przypadku naprawy powyżej 72 godzin.  
 
Wymagane są następujące okresy rękojmi liczone od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-
odbiorczego:  
1) mechaniczna na pojazd bazowy – 36 miesięcy bez limitu kilometrów,  
2) powłoki lakiernicze – 48 miesięcy,  
3) perforacja korozyjna elementów nadwozia – 72 miesięcy,  
4) na zabudowę medyczną – 36 miesięcy. 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (WZÓR) 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym nr 08/PN/2019, na: 

Dostawę ambulansów typu C na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A.  
 

 

Niniejszym oświadczam(y), iż:  

 

1) nie należę/ymy do żadnej * 

2) należę/ymy do*  

 
(*niepotrzebne skreślić) 

 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

W związku z przynależnością do grupy kapitałowej podajemy jej uczestników:  
 

(Wykonawca nie należący do grupy kapitałowej poniższe rubryki przekreśla lub pozostawia niewypełnione).  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

W związku z przynależnością do grupy kapitałowej, w przypadku gdy uczestnicy tej grupy 

kapitałowej złożyliby odrębne oferty lub oferty częściowe w niniejszym postępowaniu, 

przedkładam dowody, że powiązania z tymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

________________ dnia __.__.____ r. 

                     ______________________________ 

                                                                      (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE 

PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 


