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CZĘŚĆ I - NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ 
UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY 
ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA. 

1. Szpital Powiatowy Sp. z o.o. 
2. Adres: 87-400 Golub-Dobrzyń ul. Doktora J.G. Koppa 1E 
3. Telefon: 56 / 68-32-205 
4. e-mail:  przetargi@szpitalgolub.pl 
5. Adres internetowy: http://www.szpitalgolub.pl/  
6. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub 
7. Godziny urzędowania: 7:30– 15:00 
8. Numer NIP: 878-168-98-44      Numer REGON: 871552334 

 

CZĘŚĆ II - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI ORAZ 
INFORMACJE OGÓLNE 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na 
podstawie art.  275  pkt.  1  ustawy  z  dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz zgodnie 
z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej 
„SWZ”. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 
prowadzenia negocjacji. 

3. Przedmiot zamówienia finansowany będzie w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-
0477/21 pn. „Zakup ambulansu typu B oraz środków ochrony indywidualnej dla Zespołu 
Ratownictwa Medycznego stacjonującego w Golubiu-Dobrzyniu” w ramach działania 9.1 
Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej 
infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 
 

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest dostawa 
ambulansu typu B na potrzeby Szpitala Powiatowego Sp. o. o. w Golubiu-Dobrzyniu 

2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, dostarczony w stanie kompletnym, tj. 
zgodny z załącznikiem nr 2 do SWZ, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, 
wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r.  

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
1) Główny przedmiot: 

CPV 34114121-3 
4. Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych 

przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr  2 do SWZ. 

5. W nawiązaniu do art. 101 ust. 4 ustawy, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot 

http://www.szpitalgolub.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub
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zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 
ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ponadto, należy 
przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 
Zamawiający w zakresie przywołanych w dokumentacji norm wskazuje, iż wymagana 
norma stanowi wymóg „co najmniej” i dopuszcza przedmiot zamówienia posiadający 
normy wyższe, równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, 
że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. 

 

CZĘŚĆ IV - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 dni kalendarzowych od daty 
obowiązywania umowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek zgodnie z postanowieniami Wzoru Umowy, 
stanowiącego załącznik nr  4 do SWZ. 

 

CZĘŚĆ V – PODSTAWY WYKLUCZENIA  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy wyklucza się 
Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 
258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 
r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 
w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 
270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 
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h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1); 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed 
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 
siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 
niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

2. Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 4 
ustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury; 

3. W zakresie podstaw wykluczenia zastosowanie znajdują również odpowiednie zapisy art. 
110 oraz art. 111 ustawy.  

 

CZĘŚĆ VI – INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące: 
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1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 
 

2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to  
wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy. 

 

CZĘŚĆ VII – PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ PRZEDMIOTOWE ŚRODKI 
DOWODOWE  

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego – wzór stanowi załącznik nr  3 do SWZ.  

2. Oświadczenie, o którym mowa powyżej w ust. 1 stanowi dowód potwierdzający brak 
podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane 
przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe (o ile są one wymagane przez 
Zamawiającego). 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. 

4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień 
złożenia podmiotowych środków dowodowych: 

1) w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania: 

a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 4 pkt. 1) lit a) 
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powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
że: 

a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność 
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 
wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed ich złożeniem. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 
się dokumentów, o których mowa w ust. 7, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 
wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje 
się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem 
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
Wykonawcy. Terminy określone w ust. 5 powyżej stosuje się. 

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 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, o ile Wykonawca wskazał w 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, dane umożliwiające dostęp do 
tych środków. 

8. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa ust. 1 niniejszej części, 
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych 
w postepowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie, chyba że: 

1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie 
lub poprawienie lub 

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

9. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o 
którym mowa w ust. 1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych 
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

10. Wraz z ofertą Wykonawca musi złożyć następujące przedmiotowe środki dowodowe: 

1) Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

11. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa 
powyżej lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający 
wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

12. Postanowienia, o którym mowa w ust. 11 nie stosuje się, jeżeli oferta Wykonawcy 
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podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

13. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
przedmiotowych środków dowodowych. 

14. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy: 

1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 
2415); 

2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 
r., poz. 2452). 

CZĘŚĆ VIII - INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ 
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, 
WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między 
Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa przy użyciu platformy zakupowej - 
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub 

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
1) W sprawach merytorycznych: 

Paweł Studziński, tel. +48 531 939 759 
2) W sprawach formalnych: 

Michał Kryszewski, tel. +48 789 405 015 
Adam Gackowski 

3) Adres poczty elektronicznej e-mail: przetargi@szpitalgolub.pl 
3. Ofertę, dokumenty, oświadczenia składa się w formie dokumentu elektronicznego, 

podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej o której mowa 
w ust. 1. 

4. Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
przetargi@szpitalgolub.pl jedynie w przypadkach wskazanych w niniejszej SWZ. 

5. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, zgodnie 
z art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, kierując swoje zapytania do 
Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania określonego w SWZ. Zapytania 
winny być składane w sposób określony w ust. 1 niniejszego rozdziału. 

6. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji, zawiadomienia oraz inne informacje do upływu 
terminu otwarcia ofert w postępowaniu należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem 
Platformy Zakupowej w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do 
innego dokumentu. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji warunków zamówienia 
udzielane będą na  zasadach i w terminach określonych w art. 284 ust. 2 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych poprzez publikację na stronie postępowania pod warunkiem, że 
wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub
mailto:przetargi@szpitalgolub.pl
mailto:przetargi@szpitalgolub.pl
mailto:przetargi@szpitalgolub.pl
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składania ofert. Wniosek spóźniony Zamawiający może pozostawić bez rozpoznania.  
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia.  
8. Zamawiający po upływie terminu otwarcia ofert dopuszcza komunikację za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ust. 4. W takim przypadku 
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 
korespondencji. 

9. Zamawiający informuje, że posiadanie konta na platformie jest dobrowolne, natomiast 
złożenie oferty w postępowaniu może się odbywać  bez posiadania konta. Z chwilą 
aktywacji konta Wykonawca ma dostęp do usług nieodpłatnych udostępnionych w 
ramach konta użytkownika, w tym między innymi składania ofert i prowadzenia 
korespondencji z Zamawiającym za pośrednictwem Platformy Zakupowej, 
automatycznego wycofania oferty w przypadku złożenia nowej oferty. 

10. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 
zamawiającego”.  

11. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez 
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się 
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

12. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, 
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie 
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z 
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana 
w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego 
wykonawcy. 

13. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na 
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień 
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

14. W sytuacjach awaryjnych, nieprzewidzianych, np. przerwa w funkcjonowaniu lub awaria 
strony https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub Zamawiający może również 
komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej poprzez adres 
wskazany w pkt. 5. 

15. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 
komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

16. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 
2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę 
na platformazakupowa.pl, tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 
kb/s, 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub
https://platformazakupowa.pl/
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2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS 
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 
minimalnie wersja 10 0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików 

.pdf, 
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

17. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego: 
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz 
uznaje go za wiążący, 

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert.  
18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 

z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert / np. 
złożenie oferty w zakładce – Wyślij wiadomość do zamawiającego. Taka oferta zostanie 
uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w 
przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w 
art. 221 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

19. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert 
oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

20. W przypadku wątpliwości dotyczących korzystania z platformy zakupowej, Wykonawca 
może skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus Sp. z o.o. – dostawcy 
rozwiązania teleinformatycznego, pod numerem +48 22 101 02 02, e-mail: 
cwk@platformazakupowa.pl. 
 

CZĘŚĆ IX - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

CZĘŚĆ X – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 02.03.2022 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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mailto:cwk@platformazakupowa.pl
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3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 
ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 
okres związania ofertą. 

 

CZĘŚĆ XI - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tzn. za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl . 

4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 
znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący 
wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając 
stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do 
dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5. 

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenia, o których mowa w części VII ust. 1 SWZ, 
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

8. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

9. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do 
składania wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w 
instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty. 

11. Ofertę stanowi wypełniony druk Formularza oferty który stanowi załącznik nr 1 do SWZ. 
Ponadto Wykonawca wypełnia i załącza do Formularza oferty, jako jego integralną część 
załącznik  2 do SWZ – wymagane parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe 
stanowiący potwierdzenie spełnienia szczegółowego opisu wymaganych parametrów 
technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia 

12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w Formularzu oferty (w miejscu do tego 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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przeznaczonym), części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już 
znani. Brak wskazania części zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie 
uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

13. W przypadku załącznika nr 2 do SWZ Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia 
spełnienia wymagań Zamawiającego opisanych w kolumnie „4” poprzez wpisanie słowa 
„TAK” w odpowiednim (każdym) wierszu kolumny „6”. 

14. Ponadto we wskazanych miejscach tego załącznika Wykonawca zobowiązany jest podać 
nazwę, typ lub model, producenta oferowanego przedmiotu zamówienia oraz inne dane 
dotyczące przedmiotu zamówienia. 

15. Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 1 części 
VII SWZ. 

16. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do 
jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z 
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. W przypadku gdy dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub 
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, 
zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, 
zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument 
elektroniczny, przekazuje się ten dokument. W przypadku gdy dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim, dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. 

17. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 14, 
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

18. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 
nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 14, Zamawiający żąda od Wykonawcy 
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 
reprezentowania Wykonawcy. 
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19. Przepis ust. 16 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

20. Przepisy ust. 16–18 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy 
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 

21. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku 
gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i 
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dokonuje 
mocodawca lub notariusz. 

22. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym 
przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

CZĘŚĆ XII – SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami ofertę za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub 
Sposób złożenia oferty opisany został w instrukcji, dostępnej na stronie: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

2. Termin składania ofert upływa dnia 01.02.2022. r. o godz. 10:00. 

3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w 
drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie 
się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.02.2022 r. o godz. 12:00.  

6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl 
w sekcji ,,Komunikaty” . 

8. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak 
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
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9. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia jawnej sesji otwarcia ofert. 
 

CZĘŚĆ XIII - SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca cenę oferty podaje w odpowiednio wypełnionym formularzu ofertowym, 
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 

2. Wykonawca musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie będzie 
podlegała negocjacjom przy podpisaniu Umowy. 

3. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (liczbowo, a następnie słownie), ponieważ 
w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą. 

4. Cena oferty (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 
o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 178 z późn. zm.), 
nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą) ma zawierać 
wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności 
Umowy. 

6. Cenę oferty oraz pozostałe wartości należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Kwoty 
zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a 
końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.  

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania 
kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny 
kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

8. W ofercie, o której mowa w ust. 7, Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 
będzie miała zastosowanie. 
 

CZĘŚĆ XIV - OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi na podstawie następujących kryteriów oceny 
ofert: 

cena – 60% 
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termin gwarancji – 40% 

2. Oferty będą oceniane według ww. kryteriów, w następujący sposób: 

1) Kryterium cena (C) – 60%: 

Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 60 punktów, 
a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio liczba punktów zgodnie ze 
wzorem: 

100%60
.

min
xx

Cof

C
C   

gdzie: 

C - wartość punktowa badanej oferty za kryterium cena, 

C min - oferowana najniższa cena spośród badanych ofert, 

C of. - cena oferty badanej. 

Zamawiający informuje, że wartość punktowa badanej oferty (C) za kryterium cena 
zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej 
zasady zaokrąglania liczb. 

2) Kryterium termin gwarancji (G) – 40%: 

Oferta, w zależności od zadeklarowanego terminu gwarancji liczonego od dnia 
podpisania protokołu, otrzyma następującą liczbę punktów (maksymalnie 40 
punktów): 

 

Lp. Parametr oceniany Punktacja 

1 2 3 

1 
Gwarancja mechaniczna na pojazd bazowy bez limitu 
kilometrów (minimum 24 miesiące) 

24 miesiące – 0 pkt. 

36 miesięcy – 25 pkt 

2 Gwarancja na powłoki lakiernicze (minimum 24 miesiące) 
24 miesiące – 0 pkt. 

36 miesięcy – 5 pkt 

3 
Gwarancja na perforację korozyjną elementów nadwozia 
(minimum 120 miesięcy) 

120 miesięcy – 0 pkt. 

132 miesiące – 5 pkt 

4 
Gwarancja na przedział medyczny, tj. zabudowę 
medyczną, w tym lawetę (minimum 24 miesiące) 

24 miesiące – 0 pkt. 

36 miesięcy – 5 pkt 

 

Maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów za kryterium termin gwarancji: 40 
punktów 

 

3. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny 
ofert, obliczona wg wzoru: 

O = C + G 
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gdzie: 

O - ostateczna wartość punktowa badanej oferty, 

C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium „cena”, 

G - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium „termin 
gwarancji” 

4. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z wymaganiami SWZ. 

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o 
najwyższej wadze.  

6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający 
wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, 
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub 
koszt. 

8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych 
niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

9. Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą, ofertę, która uzyska najwyższą ostateczną 
wartość punktową „O” z zastrzeżeniem treści ust. 5-8 powyżej. 

 

CZĘŚĆ XV - INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 
577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę. 

3. Podpisanie Umowy nastąpi w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy z dokumentów załączonych do oferty nie wynika uprawnienie do 
zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia takiego 
dokumentu przez zawarciem umowy. 

5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
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CZĘŚĆ XVI - INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

CZĘŚĆ XVII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY 

Zamawiający zawrze umowę zgodnie ze wzorem Umowy stanowiącym załącznik nr  4 do 
SWZ. 

 

CZĘŚĆ XVIII - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY  

1. Środki ochrony prawnej określone dziale IX ustawy przysługują Wykonawcy, 
uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie 
zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na 
projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 
ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców 
lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego 
obowiązany. 

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 
„Środki ochrony prawnej” ustawy. 

 

CZĘŚĆ XIX - OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE ORAZ INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH 
ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 8 USTAWY 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

UZASADNIENIE: 

Przedmiot zamówienia stanowi funkcjonalną całość. Jest to 1 sztuka karetki (ambulansu) 
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wraz z wyposażeniem niezbędnym do ratowania zdrowia i życia pacjentów szpitala. 
Zamówienie jest zamówieniem o nieznacznej wartości (poniżej progów unijnych) i jest 
kierowane do sektora małych  i średnich przedsiębiorstw. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 
8 ustawy. 

 

CZĘŚĆ XX - POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz obowiązujące przepisy 
wykonawcze. 

 

CZĘŚĆ  XXI – INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH (RODO) 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szpital Powiatowy Sp. z o.o., 
ul. Doktora J.G. Koppa 1E, 87-400 Golub Dobrzyń; 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych Panem Arkadiuszem Wiśniewskim, tel. 507 149 669, 
e-mail: sekretariat@szpitalgolub.pl ; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie podstawowym; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 
ust. 1 ustawy  z  dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), dalej „ustawa”;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;  

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

mailto:sekretariat@szpitalgolub.pl
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b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych 1; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO2; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

2. Informacje dodatkowe: 
1) zgodnie z pkt. 8 a) powyżej przypadku, w którym chcieliby Państwo skorzystać z 

uprawnienia wynikającego z art. 15 ust. 1 – 3 RODO możecie zostać Państwo 
poproszeni o wskazanie dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, lub daty zakończenia takiego 
postępowania; 

2) zgodnie z pkt. 8 c) powyżej żądanie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 
 

CZĘŚĆ  XXII - ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ; 

2. Wymagane parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe - załącznik nr 2 do SWZ; 

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 3 do SWZ; 

4. Wzór Umowy - załącznik nr 4 do SWZ 

 

                                                 
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 

2 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców   

Pełna Nazwa Wykonawcy   

Adres, siedziba  

Adres do korespondencji  

REGON  

NIP  

KRS/CEIDG 

(nr oraz adres 
internetowy pod którym 
zamawiający może go 
pobrać samodzielnie z 
bezpłatnej bazy) 

 

Nr telefonu  

e-mail  

Imię Nazwisko i Nr telefonu osoby 
upoważnionej do kontaktów 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia pn. 

Nazwa 
postępowania 

Dostawa ambulansu typu B na potrzeby Szpitala Powiatowego Sp. o. o. 
w Golubiu-Dobrzyniu 

Znak sprawy DTZ.382.2.2022 

 

dla  

Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., składamy niniejszą ofertę. 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 

1) Cena oferty: ...........................................zł  

słownie:……………………………………………………………………..…złotych 

 (w tym podatek od towarów i usług w ustawowej wysokości) 
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Wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z 

ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). 3 

 nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania 

obowiązku podatkowego…………………………………………………………………. 

 wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty 

podatku………………………………………………………………………………………………….. 

 stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie……………………………………………………………………………………………. 

2) Termin gwarancji: liczony od dnia podpisania protokołu wynosi: 

 

Lp. Parametr oceniany Punktacja Parametr zaoferowany 

1 2 3 4 

1 

Gwarancja mechaniczna na 
pojazd bazowy bez limitu 
kilometrów (minimum 24 
miesiące) 

24 miesiące – 0 pkt. 

36 miesięcy – 25 pkt 
………….. miesiące/cy 

2 
Gwarancja na powłoki 
lakiernicze (minimum 24 
miesiące) 

24 miesiące – 0 pkt. 

36 miesięcy – 5 pkt 
………….. miesiące/cy 

3 
Gwarancja na perforację 
korozyjną elementów nadwozia 
(minimum 120 miesięcy) 

120 miesięcy – 0 pkt. 

132 miesiące – 5 pkt 
………….. miesiące/cy 

4 

Gwarancja na przedział 
medyczny, tj. zabudowę 
medyczną, w tym lawetę 
(minimum 24 miesiące) 

24 miesiące – 0 pkt. 

36 miesięcy – 5 pkt 
………….. miesiące/cy 

 (W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę liczby miesięcy gwarancji, Zamawiający przyjmie, że 

zostaje zaoferowany  minimalny termin gwarancji, określony przez Zamawiającego w treści SWZ, ) 

3) Warunki płatności: Wykonawca akceptuje warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ 

(w tym w załączniku nr  4 do SWZ – wzór Umowy). 

 

2.  Jednocześnie oświadczamy, że: 

1) Zapoznaliśmy się z treścią SWZ oraz wyjaśnieniami i/lub modyfikacjami SWZ i uznajemy 
się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

2) Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści SWZ. 

                                                 
3 Wykonawca wypełnia jeżeli zastosowanie ma art. 225 ustawy z  dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 

2021r. poz. 2019,1129 z późn. zm.). 
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3) Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego opisane 
w załączniku nr 2 do SWZ. 

4) Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia określone 
zapisami SWZ. 

5) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.  

6) Akceptujemy wzór Umowy bez zastrzeżeń i w razie wybrania naszej oferty 
zobowiązujemy się do zawarcia Umowy na warunkach zawartych w SWZ, w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7) Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć 
podwykonawcom4: 

Lp. Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza 

powierzyć do realizacji przez podwykonawcę 

Firma (nazwa) podwykonawcy 

   

   

   

8) Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO5  wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.6  

9) Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem lub małym przedsiębiorstwem lub średnim 
przedsiębiorstwem 

   NIE  

 TAK (W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” należy również wypełnić 
poniższe dane):  

 Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia 
mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

 Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia 
mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

 Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest 
mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i 
które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót 
nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów EUR. 

10) Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

                                                 
4 należy wypełnić jeżeli dotyczy  

5 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

6 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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5) …........................................................................................................ 

6) …........................................................................................................ 

7) …........................................................................................................ 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

 

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE 

 

AMBULANS TYPU B - 1 kpl. 

 

 

 

Lp. Obszar Lp.1 
Szczegółowy opis wymaganych parametrów 
technicznych, funkcjonalnych i użytkowych 

przedmiotu zamówienia 

Parametr 
wymagany 

Parametr 
oferowany* 

1 2 3 4 5 6 

1. Nadwozie, ochrona, 
bezpieczeństwo : 

1.1 Furgon, podwyższony,  o wysokości i długości 
zapewniającej parametry opisane w pkt. 11.1, 
oddzielne siedzenia w kabinie kierowcy, 
czołowe i boczne poduszki powietrzne 
bezpieczeństwa oraz kurtynowe, dla kierowcy i 
pasażera w kabinie kierowcy 

TAK  

1.2 stopień drzwi tylnych antypoślizgowy pełniący 
jednocześnie funkcję zderzaka 

TAK  

1.3 drzwi tylne wysokie przeszklone, 
dwuskrzydłowe,  otwierane na boki o min. 250o 

z systemem blokowania przy otwarciu.  
TAK  

1.4 kolor nadwozia: żółty, zderzaki i atrapa 
chłodnicy w kolorze nadwozia 

TAK  

1.5 centralny zamek na wszystkie drzwi + 
immobiliser  

TAK  

1.6 Dopuszczalna masa całkowita dmc (brutto)  
ambulansu do 3500 kg 

TAK  

1.7 lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowane 
elektrycznie 

TAK  

1.8 szyby boczne w kabinie kierowcy odsuwane 
elektrycznie 

TAK  

1.9 regulacja kolumny kierownicy w pionie oraz 
przód- tył 

TAK  

Producent, 
miejsce 
produkcji: 

 

Marka typ, 
model  

 Rok 
produkcji: 

 

Nazwa i adres 
producenta 
pojazdu 
kompletnego 
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1.10  sygnalizacja dźwiękowa lub optyczna  w kabinie 
kierowcy – o niedomknięciu którychkolwiek 
drzwi  

TAK  

1.11 Opony na kołach przewidziane przez 
producenta w homologacji 

TAK  

1.12 reflektory doświetlające zakręt przy skręcie, 
reflektory przeciwmgielne  

TAK  

2. Silnik : 2.1 Turbodiesel – z podgrzewaniem 230V na 
postoju, ułatwiającym rozruch  

TAK  

2.2 moc silnika  min. 180 KM,  TAK  

2.3 Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 L,  TAK  

2.3 Grzałka elektryczna do silnika na postoju,  
po podłączeniu do sieci 230V  

TAK  

3. Trakcja 3.1 skrzynia biegów automatyczna TAK  

3.2 napęd : na oś przednią lub tylną  TAK  

3.3 system kontroli trakcji TAK  

4. Hamulce 4. z systemem antypoślizgowym ABS + system 
wspomagania nagłego hamowania BAS albo  
równoważny  

TAK  

5. Układ kierowniczy 5.1 wspomaganie układu kierowniczego TAK  

6. Koła i ogumienie 6.1 5 szt (4 na kołach + rezerwa) TAK  

7. Nadwozie 

7.1 

Oznakowanie pojazdu: 
- pasy odblaskowe w/g Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia  z dnia 18.10.2010 r. w szczególności : 
a) pas odblaskowy z folii typu 3 barwy 
czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy 
linią okien i nadkoli - szerokość min. 15 cm,  
b) pas odblaskowy z foli typu 1 lub 3 barwy 
czerwonej umieszczony wokół dachu – 
szerokość  min. 15 cm,  
c) pas odblaskowy z folii typu 1 barwy 
niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad 
pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”)  
szerokość min. 15 cm,  

TAK  

7.2 

a) napis lustrzany "AMBULANS" z przodu 
pojazdu o wysokości min. 22 cm 
b) napis „AMBULANS” z tyłu pojazdu o 
wysokości min. 10 cm, w.g Rozporządzenia. 

TAK  

7.3 

napis "PAŃSTWOWE RATOWNICTWO 
MEDYCZNE"  na mat. odblask. wpisany  
w okrąg z krzyżem w środku ;  na bocznych 
ścianach ambulansu, na przedniej części dachu i 
na tylnych drzwiach – wg Rozporządzenia.  

TAK  

7.4 
dodatkowe emblematy „S” po obu stronach 
pojazdu oraz na drzwiach tylnych – do 
uzgodnienia po podpisaniu umowy 

TAK  

7.5 
logo Zamawiającego na drzwiach kabiny po obu 
stronach pojazdu - do uzgodnienia po 
podpisaniu umowy 

TAK  

7.6 
czterocyfrowe numery ewidencyjne pojazdu o 
wysokości cyfr  - 8 cm, umieszczone z przodu po 
prawej stronie nad szybą czołową i z tyłu po 

TAK  
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prawej stronie na górze – do uzgodnienia po 
podpisaniu umowy 

7.7 

drzwi boczne prawe przesuwne, przeszklone,  z 
szybą odsuwaną, z domykaniem elektrycznym, 
dodatkowy stopień wejściowy- zewnętrzny, 
elektryczny - umiejscowienie stopnia oraz jego 
pozycja muszą zapewniać pewne i bezpieczne 
wejście oraz wyjście, a jednocześnie nie może 
ograniczać prześwitu do progu nadwozia i 
stwarzać zagrożenia uderzania w krawężniki 
przy parkowaniu lub wjeżdżaniu na chodnik  

TAK  

7.8 
Krawędź podłogi przy wejściu zabezpieczona 
bezpoślizgowym kątownikiem z tworzywa 
sztucznego lub metalu  

TAK  

7.9 
Krawędzie progów drzwi kabiny kierowcy L+P 
strona zabezpieczone przed ścieraniem lakieru 
nakładkami z tworzywa sztucznego 

TAK  

7.10 Lampka typu LED nad siedzeniem pasażera, 
umożliwiająca czytanie lub pisanie w nocy 

TAK  

8. Ogrzewanie 
regulowane za 
pomocą termostatu : 

od silnika,  
z możliwością 
regulacji 

8.1 kabiny kierowcy TAK  

8.2 przedziału  pacjenta 

TAK  

niezależne 8.3 Niezależny od silnika system ogrzewania 
przedziału medycznego (typu powietrznego) z 
możliwością ustawienia temperatury i 
termostatem: w trakcie jazdy ambulansu lub na 
postoju 

TAK  

postojowe, 
dodatkowe 

8.5 z sieci 230 V - dodatkowy, podgrzewacz 
przedziału pacjenta o mocy min. 1500 W - 
zamocowany w taki sposób, aby wylot 
ogrzanego powietrza skierowany był do środka 
przedziału oraz podgrzewacz silnika przed 
rozruchem 

TAK  

9. klimatyzacja 9.1 Wysokowydajna klimatyzacja dwuparownikowa  
z niezależną regulacją dla kabiny kierowcy   
i przedziału pacjenta: dwa niezależne parowniki 

TAK  

10. Instalacja elektryczna 10.1 wzmocniony alternator min 200 A  TAK  

10.2 dwa akumulatory o pojemności sumarycznej 
min. 160 Ah  - jeden do rozruchu silnika, drugi 
do zasilania przedziału pacjenta - połączone tak, 
aby były doładowywane zarówno z alternatora 
w czasie pracy silnika, jak i z prostownika na 
postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230V. 
Widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu 
naładowania akumulatorów (napięcie podane w 
V z dokładnością do jednego miejsca po 
przecinku),    z ostrzeganiem o niedoładowaniu 
któregokolwiek. 

TAK  

10.3 zasilanie zewn. 230V z zabezpieczeniem 
przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym 
oraz zabezpieczenie przed uruchomieniem 
silnika.  Układ zapewniający zasilanie instalacji 

TAK  
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12 V oraz skuteczne  ładowanie akumulatorów - 
jeden prostownik  o min. rzeczywistej 
wydajności prądowej 20A lub dwa prostowniki 
oddzielnie dla akumulatora rozruchowego, 
oddzielnie dla przedziału pacjenta -  z 
automatycznym zabezpieczeniem przed jego 
awarią oraz przeładowaniem akumulatorów – w 
kabinie kierowcy widoczna sygnalizacja 
właściwego działania prostownika ładującego 
akumulatory na postoju. 

10.4 min. 3 gniazda 230 V w przedziale pacjenta z 
bezpiecznikami zabezpieczającymi, w tym dwa 
w okolicach środkowej części przedziału 
medycznego na lewej ścianie oraz jedno do 
zasilania dodatkowego podgrzewacza 
elektrycznego, zasilane z sieci zewnętrznej lub 
przetwornika o mocy minimum 600W  12V- 
230V podczas jazdy 

TAK  

10.5 min.4 gniazda 12 V  w przedziale pacjenta  TAK  

10.6 Oddzielone od podstawowego obwodu 
elektrycznego pojazdu obwody elektryczne 
ambulansu, oznakowane i zabezpieczone 
niezależnie.  Umocowanie odpowiedniego 
schematu rozmieszczenia poszczególnych 
bezpieczników i przekaźników sterujących  
 na obudowie skrzynki sterującej lub na ścianie 
tylnej kabiny kierowcy.  Przewody instalacji 
elektrycznej umieszczone w osłonach (korytka, 
peszle) prowadzone i umocowane tak, aby nie 
było możliwości przypadkowego ich 
uszkodzenia 

TAK  

10.7 Przewód zasilania zewnętrznego 230V 
o długości co najmniej 5 m – wtyczka 
zewnętrzna 230V, do typowego gniazda 230V 
16A z uziemieniem 

TAK  

10.8 Wszystkie urządzenia zabudowy specjalistycznej 
muszą być połączone elektrycznie za pomocą 
solidnych, rozłączalnych złącz (wsuwanych, 
zaciskanych, skręcanych) 

TAK  

11. Przedział pacjenta 11.1 minimalne wewn. wymiary przedziału pacjenta : 
wysokość 1,80 m, długość 3,20 m, szerokość 
1,70 m (pomiędzy ścianami bocznymi).   

TAK  

11.2 na lewej ścianie przestrzeń przeznaczona do 
mocowania defibrylatora, respiratora, pompy 
infuzyjnej, ssaka i innego sprzętu. Zamocowane 
2 poziome szyny mocujące do których mogą być 
łatwo przykręcane , w różnych kombinacjach 2 
lub 3 uniwersalne płyty mocujące , do których 
można mocować niezależnie : uchwyt pod 
dowolny typ defibrylatora, szynę Modura do 
zamocowania respiratora lub p-py infuzyjnej 
oraz  inny sprzęt  -  szyny muszą być tak 
zamocowane, aby po zamontowaniu sprzętu 
medycznego nie kolidował on z pacjentem 
umieszczonym na noszach, a dostęp do 
wszystkich szafek i schowków nie był 
ograniczony.  Wysokość miejsca dla 

TAK  
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defibrylatora w szczególności Lifepak 15 musi 
zapewniać  możliwość otworzenie ramienia 
zabezpieczającego do góry 

11.3 izolacja termiczna ścian i sufitu przedziału 
medycznego oraz podłogi i wyciszenie masa 
głuszącą nadkoli 

TAK  

11.4 okno dachowe – szyberdach TAK  

11.5 1 fotel obrotowy min. 90o ze składanym 
siedziskiem zamontowany w kierunku jazdy, 
obok noszy, wyposażony w pasy 
bezpieczeństwa mocowane 3-punktowo oraz 
zintegrowany zagłówek  

TAK  

11.6 1 fotel obrotowy min. 90o  ze składanym 
siedziskiem, wyposażony w pas bezpieczeństwa 
oraz zagłówek , zagłówek zintegrowany, z 
możliwością jazdy tyłem do kierunku  jazdy,  
umieszczony za głową pacjenta, 
umiejscowienie, aby po złożeniu siedziska i 
obróceniu o 900było możliwe  przejście do 
kabiny kierowcy 

TAK  

11.7 podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową, 
łatwo zmywalną, połączoną szczelnie z 
pokryciem boków tak, aby część wychodząca na 
ścianę boczną nie tworzyła kanciastej krawędzi i 
była zabezpieczona tak aby nie było możliwe 
odklejanie się części wychodzącej na ścianę 
boczną 

TAK  

11.8 ściany boczne, sufit, półki, szafki wykonane z 
materiału łatwo zmywalnego, odpornego na 
działanie środków myjąco odkażających, bez 
ostrych krawędzi, w kolorze białym, tak 
zamontowane, aby w czasie jazdy ambulansu 
nie powodowały drgań i związanych z tym 
dokuczliwych dźwięków 

TAK  

11.9 przegroda pomiędzy kabiną kier. a przedz. 
pacjenta z  drzwiami  przesuwnymi  

TAK  

11.10 schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi z 
domykaniem elektrycznym na dodatkowe 
wyposażenie ortopedyczne z łatwym dostępem 
w każdych warunkach (unieruchomienia 
kończyn, miednicy, kręgosłupa)  

TAK  

11.11 szafki na leki z zamknięciem uniemożliwiającym 
samoczynne otwarcie w czasie jazdy -  

TAK  

11.12 na ścianie działowej przy wejściu zespół szafek,  
miejsca do  mocowania walizki lub torby 
medycznej, wyjmowane do wewnątrz 
przedziału medycznego z jednoczesnym 
dostępem z zewnątrz poprzez drzwi boczne 
prawe oraz z blatem roboczym (wykończonym 
twardym materiałem) 

TAK  

11.13 podgrzewacz płynów infuzyjnych (termobox) - 
umożliwiający automatyczne utrzymanie 
temperatury płynów w nim  przechowywanych  
na poziomie regulowanym  w zakresie  min. 30-
360C, zarówno na postoju, jak i w czasie ruchu 
ambulansu (o każdej porze roku.), pojemność 

TAK  
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min. 3 l. 

11.14 miejsce na 2 torby lekarskie lub plecaki, wraz z 
ich mocowaniem – zaczepy, paski do 
mocowania toreb, plecaków  

TAK  

11.15 uchwyty sufitowe do płynów infuzyjnych min. 3 TAK  

11.16 uchwyty sufitowe dla personelu umieszczone 
wzdłuż noszy oraz uchwyty przy drzwiach  
bocznych prawych i tylnych przedziału pacjenta 
ułatwiające wsiadanie 

TAK  

11.17 Miejsce na 2 butle tlenowe duże 10 L  z łatwo 
rozłączalnymi uchwytami wyposażonymi w 
elementy tłumiące drgania, - tak 
umiejscowione, aby w każdych warunkach 
możliwy był dostęp do zaworów, obserwacja 
ciśnieniomierzy oraz bezproblemowa wymiana 
butli   

TAK  

11.18 miejsce z uchwytami do mocowania noszy 
podbierających,  mocowanie za pomocą 
regulowanych pasków, uchwyty zaopatrzone w 
elastyczne elementy tłumiące drgania   

TAK  

11.19 miejsce z uchwytami do mocowania desek 
ortopedycznych  

TAK  

11.20 Dostawa krzesełka kardiologicznego oraz 
miejsce na uchwyty do mocowania tego 
krzesełka kardiologicznego „schodowego” z 
systemem płozowym  

TAK  

11.22 okna zmatowione do 2/3 wysokości lub 
zaklejone folią matową 

TAK  

11.23 miejsce wraz z mocowaniem  2 kasków 
ochronnych, 

TAK  

11.24 panel sterujący służący do sterowania : 
- oświetleniem przedziału,  
- systemem ogrzewania i klimatyzacji przedziału 
z funkcją automatycznego utrzymywania 
nastawionej temperatury (nie więcej jak do 
25oC przy niskich temperaturach 
zewnętrznych), 
Ponadto posiadający funkcje wyświetlania 
aktualnego czasu oraz temperatury w 
przedziale i na zewnątrz jak również w 
termoboxie 

TAK  

12. Oświetlenie 
i sygnalizacja: 

12.1 świetlna : na dachu system zintegrowany – nie 
belki i nie „koguty” – wszystkie lampy emitujące 
światło w kolorze niebieskim,  

TAK  

12.2 dźwiękowa : elektryczna, modulowana o mocy 
nie mniejszej niż 100 W, z możliwością 
przekazywania komunikatów głosem - głośnik 
umieszczony poniżej linii przedniej maski + 
pneumatyczna ciągłego działania lub 
elektryczna niskotonowa 

TAK  

12.3 lampy świateł pozycyjnych  TAK  

12.4 reflektory zewnętrzne LED, z lewej i prawej 
strony nadwozia, do oświetlenia miejsca akcji 

TAK  

Przedziału pacjenta 12.5 sygnalizacja wizualna i dźwiękowa cofania: 
kamera cofania + wyświetlacz w kabinie 

TAK  
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kierowcy  

12.6 oświetlenie rozproszone na obszar pacjenta  
 i obszar otaczający- LED  

TAK  

12.7 włączenie/wyłączenie oświetlenia (min. jednej 
lampy) po otwarciu/zamknięciu drzwi 
przedziału pacjenta 

TAK  

13. Łączność 13.1 zamocowana na dachu ambulansu antena - z 
gniazdem i przewodem doprowadzonym do 
miejsca mocowania radiotelefonu 

TAK  

13.2 miejsce z uchwytem do mocowania 
radiotelefonu, wraz z doprowadzonym 
zasilaniem 12V-z zabezpieczeniem prądowym 

TAK  

13.3 antena GPS – kabel anteny wyprowadzony w 
kabinie kierowcy  

TAK  

13.4 antena GSM –– kabel wyprowadzony w kabinie 
kierowcy  

TAK  

13.5 Urządzenia stanowiące wyposażenie ambulansu 
muszą być tak skonstruowane  
i zamontowane aby nie emitować pól 
elektromagnetycznych mogących zakłócać 
pracę sprzętu łączności oraz medycznego 
przewidzianego do pracy w ambulansie  
w czasie jazdy jak i na postoju 

Dopuszcza się zastosowanie jednej anteny 
wielofunkcyjnej 

TAK  

14. Centralna instalacja  
tlenowa,  
i próżniowa 

14.1. 2 gniazda tlenowe + gniazdo na suficie 
TAK  

15. Obsługa techniczna 
pojazdu, wymagania 
techniczne 

15.1 zabudowa specjalistyczna musi zapewniać 
swobodny dostęp do wszystkich wymiennych 
elementów zabudowy wewnętrznej i 
zewnętrznej zwłaszcza takich jak:  lampy 
sygnalizacyjne, belki sygnalizacyjne, lampy 
boczne, lampy dachowe, sygnały dźwiękowe , 
dmuchawy, pompy, sprężarki, prostowniki, 
anteny etc., na wypadek awarii lub uszkodzenia 
mechanicznego, bez konieczności demontażu 
elementów zabudowy przedziału medycznego, 
zwłaszcza, wycinania otworów, odklejania ścian, 
szafek, mocowań itp… 

TAK  

15.2 Wykonawca musi zapewnić w okresie min. 5 lat 
od daty przekazania ambulansu 
Zamawiającemu dostępność wszystkich 
elementów sprzętowych zabudowy 
specjalistycznej, takich samych jak 
zamontowane pierwotnie lub innych 
równoważnych; całkowicie kompatybilnych 
zarówno pod względem mechanicznym, jak 
również elektrycznym i elektronicznym, aby 
możliwa była naprawa lub wymiana zepsutego 
lub uszkodzonego osprzętu, bez potrzeby 
jakichkolwiek przeróbek lub modernizacji w 
pojeździe.  Dotyczy to wszystkich urządzeń 

TAK  
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zamontowanych w ambulansie w ramach 
adaptacji samochodu ciężarowego na ambulans 
sanitarny. 

16. Wyposażenie 16.1 kpl. awaryjny: klucz do kół, podnośnik,  TAK  

16.2 trójkąt odblaskowy TAK  

16.3 apteczka samochodowa TAK  

16.4 kamizelka odblaskowa – rozmiar XL TAK  

16.4 2 gaśnice z mocowaniami; jedna w kabinie 
kierowcy, druga w przedziale pacjenta 

TAK  

16.5 urządzenie do wybijania szyb oraz nóż do 
przecinania pasów bezpieczeństwa; nóż  i 
młotek nie mogą być zamocowane tuż przy 
fotelu bocznym, aby uniemożliwić 
niekontrolowane użycie przez pacjenta 

TAK  

17. Podstawa pod nosze 
– laweta: 

17.1 umożliwiająca boczny przesuw,  wysuw do tyłu i 
na zewnątrz z jednoczesnym pochyłem dla 
łatwego wprowadzenia noszy  
z transporterem, dojście z każdej strony do 
pacjenta na noszach, możliwość pochyłu do 
pozycji Trendelenburga (min. 10 stopni) w 
trakcie transportu pacjenta  

TAK  

17.2 regulację wysokości podstawy po wysunięciu - 
możliwość płynnego wyregulowania wysokości 
płyty najazdowej podstawy do wysokości 
najazdowej kółek transportera noszy. 

TAK  

18. Wymagania ogólne: 18.1 Wykonawca wraz z dostawą dostarczy:  
świadectwo homologacji i dokument CoC dla 
kompletnie zabudowanego ambulansu oraz 
certyfikaty lub deklaracje zgodności dla 
ambulansu i wyposażenia medycznego lub 
dowód rejestracyjny pojazdu zarejestrowanego 
jako specjalny- sanitarny (ambulans); w tym 
przypadku przebieg pojazdu nie może wynosić 
więcej, niż 100 km 

TAK  

18.2 wszystkie urządzenia medyczne jak i elementy 
wyposażenia muszą się dać pewnie i szybko 
zamocować w wyznaczonych do tego 
miejscach, zamocowania muszą zapobiegać 
przesuwaniu, drganiom, podskakiwaniu sprzętu 
w trakcie ruchu, przyspieszania i hamowania 
ambulansu. 

TAK  

18.3 wszystkie miejsca siedzące muszą być 
wyposażone w pasy bezpieczeństwa i zagłówki. 

TAK  

18.4 pojazd bazowy musi być wyprodukowany nie 
wcześniej niż w 2020 r., ostateczna zabudowa, 
jako ambulans sanitarny wykonana nie 
wcześniej niż w 2021 r. 

TAK  

18.5 koło rezerwowe umieszczone poza przedziałem 
pacjenta – w miejscu umożliwiającym jego 
wymianę przez kierowcę ambulansu 

TAK  

18.6 Wraz z kompletnym ambulansem Wykonawca 
musi przekazać wszystkie dokumenty potrzebne 

TAK  
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do zarejestrowania ambulansu lub dowód 
rejestracyjny ambulansu 

19. Serwis 19.1 Serwis nieodpłatny pojazdu bazowego 
realizowany w okresie gwarancji,  w najbliższej 
ASO oferowanej marki ambulansu. Wykaz ASO 
dostarczony wraz z dostawą.  

TAK  

19.2 Serwis nieodpłatny zabudowy specjalnej 
sanitarnej w okresie gwarancji. 

TAK  

20  20.1 Ambulans spełnia warunki zgodne z  
obowiązującymi przepisami zawartymi w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 
grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. 
U. z 2015, poz. 305, z późn. zm.), wymagania 
aktualnej wersji norm; PN EN 1789 lub 
równoważnej (ambulans typu C) – lub je 
zastępujące, wymogi dotyczące oznakowania 
ambulansu zawarte w Rozporządzeniu Min. 
Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. z późn. zmianami  
oraz pozostałe wymogi określone przez 
Zamawiającego. 

TAK  

 

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami ust. 14 części XI SWZ: 

* - potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów technicznych poprzez wpisanie słowa 
„TAK” w odpowiednim (każdym) wierszu kolumny „6” 
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Załącznik nr 3 do SWZ 

 

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców   

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

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

Adres ………………………………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU  

(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa)) 

 

Dotyczy postępowania pn: 

Nazwa 
postępowania 

Dostawa ambulansu typu B na potrzeby Szpitala Powiatowego 
Sp. o. o. w Golubiu-Dobrzyniu 

Znak sprawy DTZ.382.2.2022 

 

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 108 ust 1 pkt. 1-6 ustawy oraz art. 109 ust 1 pkt. 4 ustawy. 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wymienionych powyżej). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 
okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące środki 
naprawcze: 

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

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

 

WZÓR UMOWY 

 

UMOWA NR ../D/2022/..  

w dniu …………  2022 r w Golubiu-Dobrzyniu pomiędzy: 

Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o.  ul. Doktora J.G. Koppa 1E, 87-400 Golub Dobrzyń 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023700 
NIP 878-168-98-44   REGON  871552334 
reprezentowaną przez: 
Prezesa Zarządu – Michała Kamińskiego 
zwaną dalej „ Zamawiającym „ 
a 

………………………………………………………………….. 
 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: 
 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty, w trybie podstawowym na 
podstawie art. 275 i następne ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) na ……………………… – sprawa Nr 
DTZ.382.2.2022, została zawarta umowa o następującej treści : 
 

§ 1 
1.Przedmiotem umowy jest dostawa ambulansu typu B wraz z wyposażeniem zgodnie 

z Formularzem Ofertowym i Formularzem Parametrów technicznych, funkcjonalnych i 
użytkowych stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy, będącym integralną częścią umowy 
zwanych w dalszej treści umowy „przedmiotem zamówienia” lub „towarem”. 

 
§ 2 

1. Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilość przedmiotu zamówienia, określa załącznik nr 1 
niniejszej umowy. 

2. Wartość brutto umowy wynosi:  
………………………………….. zł. (słownie złotych: …………………………………….. 00/100)   

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu przedmiot dostawy wraz z wymaganymi dokumentami, uruchomi 

i sprawdzi poprawność działania przedmiotu dostawy oraz przeprowadzi szkolenia. 

4. Ustalone w ust. 2 niniejszego paragrafu wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie 

koszty niezbędne do realizacji przez Wykonawcę niniejszej umowy..  
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§ 3 

1. Wykonawca wyda Zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni 
kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy. 

2. Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi w dniach od poniedziałku do piątku, w 
godzinach                8.00 – 14.00 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia 
w formie pisemnej co najmniej 10 dni przed proponowanym terminem dostawy. 

3. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym 
podpisanym przez osoby upoważnione ze   strony Zamawiającego i Wykonawcy.  

4. Wykonawca wraz z dostarczeniem Zamawiającemu przedmiotu dostawy przekaże 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 
1) kartę gwarancyjną pojazdu, 
2) karty gwarancyjne wyposażenia pojazdu i aparatury medycznej/sprzętu medycznego,  
3) książkę serwisową pojazdu, 
4) książkę gwarancyjną przedziału medycznego, 
5) paszporty techniczne aparatury medycznej/sprzętu medycznego dla asortymentu dla 

którego wystawia się paszport techniczny, 
6) instrukcję obsługi ambulansu i wyposażenia w języku polskim, 
7) instrukcję obsługi aparatury medycznej/sprzętu medycznego w języku polskim, 
8) dokumenty potrzebne do rejestracji ambulansu (pojazdu skompletowanego) w 

szczególności: 
-karta pojazdu  

      - świadectwo homologacji dla oferowanego skompletowanego ambulansu (samochód 
bazowy wraz z zabudową medyczną) w rozumieniu art. 2 pkt. 71-74 ustawy z dnia 
20.06.1997 – Prawo o ruchu   drogowym (Dz. U. z 2021 poz. 450 z późn. zm.), wydane 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i 
przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
1475), 

9) dokumenty potrzebne do kontraktowania ambulansu w NFZ w szczególności: 
       certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające zgodność oferowanego ambulansu 

z aktualnymi wersjami norm: PN-EN 1789 lub równoważną lub ją zastępującą dla 
pojazdu. 

10) Schemat instalacji elektrycznej przedziału medycznego oraz wyposażenia dodatkowego 
dołączony w formie papierowej i elektronicznej na nośniku CD, DVD lub innym 

11) Inne dokumenty wymienione w SWZ. 
5. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z Ofertą 

Wykonawcy Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy oraz wyznaczyć 
Wykonawcy termin na usunięcie przez Wykonawcę wad lub braków w terminie, nie 
dłuższym niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo 
odstąpić od umowy  w części lub w całości 

 
§ 4 

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie 
realizacji niniejszej umowy jest …………………………………………………..…………… (tel. nr 
…………………………………) lub osoba zastępująca.  
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2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie 
realizacji niniejszej umowy i do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest 
………………………. tel. ……………………………….. lub osoba zastępująca.  

 
§ 5 

1.  Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności, o której mowa w  § 2 ust. 2 w 
ciągu 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu 
odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3 do Zamawiającego, przelewem bankowym na konto 
Wykonawcy wskazane w treści faktury VAT, nie wcześniej niż po otrzymaniu dotacji celowej 
od Ministra Zdrowia.   

2.  Za zapłatę strony przyjmują uznanie rachunku bankowego Wykonawcy lub rachunku 
bankowego podmiotu finansującego niniejsze zamówienie, który wskaże Zamawiający.  

3. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej od Zamawiającego 
osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

4. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. (dotyczy 
wyłącznie spółek z o.o.).  

 
§ 6 

1. Wykonawca na przedmiot dostawy udziela Zamawiającemu gwarancji. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy jest dopuszczony do obrotu gospodarczego 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełnia wszelkie normy wynikające z przepisów 

prawa, jak też uzyskał wszelkie aprobaty, zgody itp. wynikające z przepisów prawa, 

odpowiada poziomowi technicznemu  wymaganemu  przez Zamawiającego w 

postępowaniu w wyniku, którego Umowa zostaje zawarta, jest całkowicie fabrycznie 

nowy, wolny od wad, kompletny i sprawny oraz gotowy do użytku z przeznaczeniem. 

3. Okres gwarancji przedmiotu dostawy liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru i 

wynosi: 

1) gwarancja mechaniczna na pojazd bazowy wynosi …………. miesiące bez limitu 
kilometrów,  

2) na powłoki lakiernicze …………. miesiące, 

3) na perforację korozyjną elementów nadwozia ………… miesięcy, 

4) na przedział medyczny, tj. zabudowę medyczną, w tym lawetę…………. miesiące,; 

5) pozostałe wyposażenie, 24 miesiące 

4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej 

i pogwarancyjnej przedmiotu dostawy. Pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego 

prowadzony będzie przez ASO z siedzibą   w ……………………… ul. ……………………tel./fax nr 

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

5. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na numer faksu lub adres poczty 

elektronicznej osoby upoważnionej do kontaktu z Wykonawcą. 

6. Zamawiający wymaga, aby zgłaszane przez niego w okresie gwarancyjnym wady, usterki 

usuwane były niezwłocznie tzn.  
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a) dla przedziału medycznego, tj. zabudowy medycznej, w tym lawety oraz pozostałego 

wyposażenia /aparatury medycznej nie później niż w ciągu 5 dni roboczych licząc od 

daty zgłoszenia wady faksem lub pocztą elektroniczną, z koniecznością potwierdzenia 

jego odbioru tą samą drogą. W przypadku konieczności dokonania naprawy 

przedmiotu dostawy poza siedzibą Zamawiającego maksymalny czas naprawy nie 

może przekroczyć 14 dni kalendarzowych od momentu zdiagnozowania wady chyba, 

że strony ustalą inaczej.  

b) dla pojazdu bazowego nie później niż w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia 

wady faksem lub pocztą elektroniczną, z koniecznością potwierdzenia jego odbioru tą 

samą drogą. W przypadku konieczności dokonania naprawy przedmiotu dostawy poza 

siedzibą Zamawiającego maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 14 dni 

kalendarzowych od momentu zdiagnozowania wady chyba, że strony ustalą inaczej. 

7. Czas rozpoczęcia naprawy w przypadku przedziału medycznego, tj. zabudowy medycznej, 
w tym lawety, pozostałego wyposażenia, aparatury medycznej przez serwis gwarancyjny 
wynosi maksymalnie 48 godzin od daty przesłania zgłoszenia do serwisu Wykonawcy. Czas 
rozpoczęcia naprawy oznacza czas rozpoczęcia usuwania wady, usterki w siedzibie 
Zamawiającego i liczony jest od daty przesłania zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną 
do serwisu Wykonawcy. Przez rozpoczęcie usuwania wady uznaje się poświadczone przez 
użytkownika przybycie serwisanta, diagnozę i rozpoczęcie naprawy. 

8. Czas rozpoczęcia naprawy w przypadku pojazdu bazowego przez ASO wynosi 
maksymalnie 72h robocze od daty przesłania zgłoszenia do wskazanego przez Wykonawcę 
ASO. Czas rozpoczęcia naprawy liczony jest od dnia przyjęcia pojazdu do ASO. Przyjęcie 
pojazdu do ASO musi nastąpić najpóźniej do 24h od momentu przesłania zgłoszenia przez 
Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej do wskazanego przez 
Wykonawcę ASO. Czas rozpoczęcia naprawy oznacza diagnozę oraz fizyczne przystąpienie 
do usuwania wady, usterki. 

9. W okresie gwarancji w przypadku awarii wyłączającej ambulans z systemu ratownictwa 
medycznego, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia sprawnego ambulansu typu 
B od momentu zgłoszenia awarii do jej usunięcia lub pokrycia kosztów wynajmu 
ambulansu zastępczego przez zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej 

przedziału medycznego, tj. zabudowy medycznej, w tym lawety, pozostałego wyposażenia, 

aparatury medycznej w siedzibie Zamawiającego, za wyjątkiem zakresów wymagających 

wizyty w serwisie Wykonawcy. 

11. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę bezpłatnych wizyt serwisowych 

przedziału medycznego, tj. zabudowy medycznej, w tym lawety, co 12 miesięcy  w ciągu 

okresu gwarancyjnego po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty z Zamawiającym. 

12. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich 
wad. W przypadku, gdy wady nie da się usunąć bez wymiany części przedmiotu dostawy 
Wykonawca dokona wymiany tej części na nową na własny koszt.  

 
§ 7 
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1. Przedmiot umowy powinien odpowiadać parametrom wynikającym z załącznika nr 2 do 
SWZ, stanowiącego integralny załącznik do niniejszej umowy.  

2.  W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z umową, Zamawiający ma 
prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone 
po dokonaniu odbioru towaru - do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z 
umową.  

3.  W miejsce wadliwego towaru Wykonawca ponowi dostawę w ciągu 14 dni roboczych.  
4. Reklamacja dostawy zostanie przekazana pisemnie przedstawicielowi Wykonawcy albo 

zgłoszona telefonicznie bądź faxem oraz potwierdzona pisemnie.  
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy z winy  Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia, o 

którym mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy, 

2) za zwłokę w dostarczeniu i instalacji przedmiotu dostawy w całości lub części  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy za 

każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wskazanego w §3 ust. 1 umowy, nie 

więcej jednak niż 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy, 

3) za zwłokę w usunięciu wady w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia,  

o którym mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od upływu 

terminu, o którym mowa w §6 ust. 7 niniejszej umowy.  

13. Zamawiający może według własnego uznania na podstawie noty księgowej żądać zapłaty 

kar umownych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu lub potrącić je z 

należnego wynagrodzenia Wykonawcy.  

14. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.  

8. Zamawiający ma prawo naliczania kar umownych także, co do okresu, o którym mowa w §3 
ust 4 umowy.  

 
§ 8 

1. W przypadku braku dostawy w terminie określonym umową Zamawiający ma prawo nabyć 
brakujące towary na koszt Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności 
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części 
zamówienia i bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie.  

2. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu, 
Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić 
Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, jaką Zamawiający 
zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary a ceną towarów wraz z 
poniesionymi kosztami dodatkowymi i utraconymi korzyściami, którą Zamawiający 
zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a to w terminie 14 dni od daty 
otrzymania wezwania do zapłaty.  

3. Zapis ustępu poprzedniego nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 
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§ 9 
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub 

dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zgodnie z art. 456 

ust.1 pkt 1), 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 

prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od Umowy w 

części, której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. W przypadku zwłoki w wykonaniu Umowy przekraczającej 14 dni kalendarzowych, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub od 

niezrealizowanej części Umowy. 

5. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub od niezrealizowanej części Umowy, 

w przypadku gdy instytucja finansująca ogranicza, zawiesza albo wycofuje 

Zamawiającemu finansowanie, z którego są dokonywane płatności na rzecz Wykonawcy, 

co powodowałoby, iż Wykonawca nie otrzyma należnych kwot wynagrodzenia, zgodnie z 

ustalonymi zasadami płatności. Niezależnie od skorzystania z uprawnienia do odstąpienia 

od Umowy, Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia Wykonawcy o zawieszeniu 

finansowania w terminie 14 dni od otrzymania od dysponenta środków finansowych 

zawiadomienia o zawieszeniu. W takim przypadku odstąpienie Zamawiającego od Umowy 

jest niezawinione. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający 

zawiadomi go, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, w szczególności, gdyby 

sfinansowanie zamówienia okazało się niemożliwe z przyczyn nie zawinionych przez 

Zamawiającego. Odstąpienie Wykonawcy winno zostać dokonane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz winno zawierać wskazanie uzasadnienia.  

7. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  

1) Wykonawca powierzył zobowiązania wynikające z niniejszej umowy osobie trzeciej bez 
pisemnej  zgody   Zamawiającego, 
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2) Wykonawca w nienależyty sposób realizuje swoje obowiązki określone w niniejszej 
umowie,  

8. Odstąpienie od umowy może być dokonane w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

9. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia udokumentowanych kosztów 
poniesionych przez Wykonawcę.  

 
§ 10 

Integralną część umowy stanowią załączniki w nim powołane.  
 

§ 11 
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Oprócz okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2) – 4) oraz ust. 2  ustawy, 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: 

1) w zakresie wynagrodzenia – Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów dotyczących 

wysokości podatku od towarów i usług, 

2) w zakresie terminu wykonania Umowy – Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

terminu w przypadku, gdy: 

a) zachowanie terminu, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy będzie niemożliwe na 

skutek przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

b) zachowanie terminu, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy będzie niemożliwe 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

c) zachowanie terminu, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy będzie niemożliwe 

z powodu wystąpienia siły wyższej, 

d) zachowanie terminu, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy będzie niemożliwe z 

powodu wystąpienia skutków wywołanych wprowadzeniem na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

3. Zmiana terminu, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy w związku z zapisami §8 ust. 2 pkt 2 

lit. d) Umowy może zostać dokonana w szczególności, gdy: 

1) Prezes Szpitala Powiatowego Sp. o. o. w Golubiu-Dobrzyniu w drodze zarządzenia, 

komunikatu lub innej formy wprowadzi ograniczenia wstępu na teren Szpitala, 

2) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zapisami  art. 228 punkt 1 i 2 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej zostanie wprowadzony stan nadzwyczajny. 

4. W przypadku wprowadzenia ograniczeń, o których mowa w §8 ust. 3 pkt. 1 Umowy 

Zamawiający niezwłocznie poinformuje pisemnie Wykonawcę. 

5. Dokonanie zmiany Umowy wymaga uprzedniego złożenia na piśmie prośby Wykonawcy 

wskazującej zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub 

przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego. 
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§ 12 
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy Strony zobowiązują się 

załatwiać polubownie. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia, wszelkie spory wynikłe na 

tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo, Sąd powszechny 

właściwy dla Zamawiającego.. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

 
§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron.  
 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA 


