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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
/SIWZ/

Przetarg nieograniczony
na
dostawę 1 szt. ambulansu transportowego
Postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
/Dz.U.z 2007 r. nr 223 poz. 1655 oraz z 2008 r. nr 171 poz. 1058 z późn.zmianami/

Nr sprawy : 1/AMB/2011

Szklana, dnia 14.11.2011 r.
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I.

Zamawiający :
Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” Szklana 44;83-334 Miechucino
Tel. 58 684 77 66, fax. 58 684 77 66
REGON: 192557788
NIP: 589-17-44-910
strona internetowa : www.usmiechdziecka.com.pl

II.

Tryb udzielenia zamówienia :
Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych /Dz.U.z 2007 r. nr 223 poz. 1655 oraz z 2008 r. nr 171 poz. 1058/, zwaną dalej /ustawą/
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progu o którym mowa w art. 11 ust.8 ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do wskazanej siedziby Zamawiającego 1 szt. fabrycznie
nowego ambulansu transportowego z podstawowym wyposażeniem, opisanych w niniejszej SIWZ –
CPV 34114100-0.
2. Dostawa ambulansu ma być zrealizowana w dwóch etapach :
1) Etap I – dostawa pojazdu bazowego (ciężarowego) przystosowanego do adaptacji /zabudowy
specjalistycznej/ na ambulans sanitarny typu M1 /A1/, – Kod CPV 34136000-9 Samochód
półciężarowy - zakończony protokołami odbioru i oddzielną fakturą za pojazd bazowy.
2) Etap II – adaptacja /zabudowa specjalistyczna/ na ambulans sanitarny typu M1 /A1/, zgodnie
z aktualną normą PN-EN 1789. – CPV 50117100-9 – zakończony protokołami odbioru
i
oddzielną
fakturą
za
adaptację
pojazdu
/zabudowę
specjalistyczną
z wyposażeniem/ na ambulans sanitarny. Kompletny ambulans ma być dostarczony do siedziby
Zamawiającego w Szklanej 44; 83-334 Miechucino.
Wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego kompletnego ambulansu Wykonawca przeprowadzi
szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie działania, obsługi i konserwacji ambulansu i sprzętu
w nim zamontowanego.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na dowolną ilość poszczególnych części
zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia dynamicznego systemu zakupów.
8. Oferowany ambulans musi posiadać polskie świadectwo homologacji na pojazd bazowy oraz na
kompletny samochód zabudowany jako ambulans sanitarny /Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu/
/w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005r.
w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep - Dz. U z 2005r. Nr 238, poz. 2010/.
9. Ambulans musi odpowiadać przepisom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia /Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm./.
IV. Termin wykonania zamówienia.
1. Termin wykonania całości zamówienia tj. : termin przekazania kompletnego zabudowanego ambulansu
wraz wyposażeniem Zamawiającemu : do 21 dni od daty zawarcia umowy.
1)
W I etapie realizacji zamówienia Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie
protokolarnego odbioru pojazdu bazowego. Po odbiorze Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
oddzielną fakturę za pojazd bazowy wraz z dokumentami umożliwiającymi rejestrację pojazdu
takimi jak : karta pojazdu i świadectwo homologacji na pojazd bazowy.
2)
Po zakończeniu II etapu realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy ambulans do siedziby
Zamawiającego, gdzie nastąpi odbiór całkowicie zabudowanego ambulansu. Po odbiorze
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oddzielną fakturę za dokonanie adaptacji pojazdu
/zabudowy specjalistycznej z wyposażeniem/ na ambulans sanitarny.
3)
Zakończeniem realizacji całości zamówienia będzie podpisanie protokołów odbioru kompletnie
zabudowanego ambulansu wraz ze specjalistycznym wyposażeniem.
V.
1.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy :
1) spełniają wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy. – wg warunków opisanych w pkt. VI.1.
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nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – wg warunków opisanych w pkt
VI.2
Dla spełnienia wymaganych warunków Wykonawca musi załączyć do oferty prawidłowo wypełnione
i podpisane wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. VI SIWZ.
Warunek uważa się za spełniony jeżeli Wykonawca w opisanym zakresie oświadczy, że spełnia
warunki opisane w pkt. VI siwz, oraz przedstawi wymagane w pkt. VI siwz dokumenty.
Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę
dokumentów i oświadczeń wg formuły : /spełnia – nie spełnia/.
2)

2.
3.
4.

VI. Oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty, na
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu :

1.

Wymagane dokumenty w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 :
1)

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
- /Oświadczenie Wykonawcy nr 1/ pkt. 1, /według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ/,

2)

posiadania wiedzy i doświadczenia;
a) /Oświadczenie Wykonawcy nr 1/ pkt. 2, /według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
SIWZ/,
b) wykaz wykonanych dostaw ambulansów z zabudową medyczną typu /A1/ – /min. 2
dostawy o wartości min. 150 000 zł brutto każda/ w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z
podaniem przedmiotu, jego wartości, dat wykonania i odbiorców, wg wzoru zamieszczonego w
poniższej tabeli nr 1.

TABELA NR 1 – DOSTAWY ZREALIZOWANE
Lp.
PRZEDMIOT
WARTOŚĆ
DOSTAWY
DOSTAWY
1.
2.
3.

DATA
WYKONANIA

ODBIORCA

c) do wykazu należy dołączyć min. 2 dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione
w tabeli nr 1 zostały wykonane należycie.
d) jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
(art.26 ust.2b ustawy). Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do siwz.
3)

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
- /Oświadczenie Wykonawcy nr 1/ pkt. 3, (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ);

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej :
a) /Oświadczenie Wykonawcy nr 1, pkt. 4/ (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz),
b) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę min. 300 000 zł. wystawiona nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. ,
c) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których te podmioty posiadają rachunek,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, łączna
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wartość środków nie może być mniejsza niż : 300 000 zł, (§1 ust.3 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. Dz.U. z 2009 r. nr 226,poz 1817),
d) opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie nie może być mniejsza niż :
300 000 zł,
e) jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego może przedstawić inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego
warunku. (art.26 ust.2c ustawy).
2. Wymagane dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1. Wykonawca
zobowiązany jest złożyć z ofertą :
1) /Oświadczenie Wykonawcy nr 2/ o braku podstaw do wykluczenia – (według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ);
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; a w stosunku do
osób fizycznych /Oświadczenie Wykonawcy nr 3/ w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (według
wzoru stanowiącego załącznik nr 1b do SIWZ);
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, względnie zaświadczenie, że oferent
uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne, względnie zaświadczenie, że oferent uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) dokument potwierdzający wniesienie wadium o którym mowa w pkt. VIII.5. SIWZ,
3. W celu potwierdzenia , że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom
określonym przez zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć z ofertą :
1) Opis oraz fotografie pojazdu bazowego /folder/ – dotyczy Etapu I,
2) Opis oraz fotografie zabudowy ambulansu jaka będzie zastosowana w przedmiocie zamówienia –
dotyczy Etapu II.
3) Opis, dane techniczne /m.in. typ, model, waga/ noszy wraz z transporterem oraz krzesełka
kardiologicznego, jakie będą zastosowane w ambulansie – dotyczy Etapu II.
4) Do oferty należy dołączyć również :
a) świadectwo homologacji /bez załączników/ dla, skompletowanego ambulansu sanitarnego
/Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu/ (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 października 2005r. w sprawie homologacji typu pojazdów
samochodowych i przyczep - Dz. U z 2005r. Nr 238, poz. 2010
b) aktualne na dzień składania ofert zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości
potwierdzającego, że dostarczony z ambulansem sprzęt medyczny odpowiada określonym
normom lub specyfikacjom technicznym tj. deklarację zgodności lub certyfikat CE
potwierdzający zgodność z Dyrektywą UE nr 93/42/EWG,
Wykonawca może zamiast zaświadczeń o których mowa w pkt. 5), 6), 7) złożyć równoważne
zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (§ 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn.
30.12.2009 r. DZ.U. z 2009 r. nr 226,poz.1817.) – zgodne z wymogami opisanymi w pkt.VI.6.
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4. oraz inne dokumenty :
1) pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest wskazana jako upoważniona do jego
reprezentacji we właściwym rejestrze.
5. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawców mających
siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą.
1) Pkt.VI.2. 2), 3), 4), 6) - Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) Pkt. VI.2. 5) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
3) Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1) lit. b), powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
4) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Przepis pkt. 3) stosuje się odpowiednio.

6.

Forma dokumentów :
1)

2)

3)
4)

7.

Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie podpisanego oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Podpisanie oryginału lub poświadczenie za zgodność
z oryginałem kserokopii musi być dokonane na każdej zapisanej stronie przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy.
Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej
prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on żądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadczenia za
zgodność z oryginałem powinien dokonać pełnomocnik.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy.
1)

2)

3)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i do zawarcia umowy.
W powyższym przypadku – oprócz dokumentów wymienionych w pkt VI. 2-3 SIWZ – Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia
w ofercie pełnomocnictwa, o którym mowa w 23 ust. 2 ustawy, tj. pełnomocnictwa do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają (podpisane
przez ustanowionego pełnomocnika lub potwierdzone przez niego za zgodność z oryginałem):
a) oddzielne dla każdego wykonawcy dokumenty wymienione w pkt. VI.2.2) do 6),
b) wspólne oświadczenie, o którym mowa w pkt. VI.2.1)
c) wspólnie dokumenty wymienione w pkt. VI.1., VI.2.7), VI.3.
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VII. Sposób porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.

1.

2.

3.
4.

5.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający i Wykonawcy będą się porozumiewać
w formie pisemnej, faksem lub elektronicznej (e-mail). Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia,
zapytania i informacje przekazywane są faksem lub pocztą e-mail każda ze stron, potwierdza
niezwłocznie ten fakt pisemnie – na wezwanie drugiej strony.
Korespondencję należy kierować na adres: Fundacja Pomocy dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech
Dziecka
Szklana 44; 83-334 Miechucino – pisemnie, (058)684 77 66– faksem,
fundacja@usmiechdziecka.com.pl– pocztą e-mail.
Ofertę w postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej.
Uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są :
1) w zakresie organizacji przetargu – Stefan Czaja tel. 608 078 236
2) w zakresie przedmiotu zamówienia – Stefan Czaja tel. 608 078 236
Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści specyfikacji:
1) Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2) Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
3) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku o którym
mowa w pkt. 5. 2) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4) Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach
opisanych w art. 38 ustawy.
5) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie
internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

VIII. Wadium
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości : 2 000 PLN
Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać numer i nazwę postępowania.
Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert tj. dnia 21.11.2011
do godz. 12:00 - (decyduje termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego).
Wadium może być wnoszone :
w pieniądzu, przelewem na konto Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech
Dziecka” Szklana 44;83-334 Miechucino
Nr 95 8324 0001 0000 1368 2000 0010
a) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
b) gwarancjach bankowych,
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz.
1158, z późn. zmianami).
Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach,
o których mowa w pkt 4 lit e) należy złożyć w formie oryginału w oddzielnej /nie tej samej w której
jest oferta / , opisanej zgodnie z pkt. X.11. siwz kopercie, w terminie do 21.11.2011r. do godz.
12:00, w siedzibie Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” ; Szklana
44, 83-334 Miechucino .
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja (Poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego)
przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający
jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
Gwarancja (Poręczenie) musi określać kwotę wadium oraz termin ważności gwarancji (poręczenia)
oraz winno z niej wynikać, że Gwarant ( Poręczyciel) działając na zlecenie Wykonawcy gwarantuje
nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę kwoty wadium zgodnie z warunkami przystąpienia do
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8.
9.

10.

11.

12.

13.

postępowania zapisanymi w SIWZ, do której zwrotu Wykonawca traci prawo w przypadku n/w
okoliczności:
a) Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
nie uzupełnił oświadczeń lub dokumentów i pełnomocnictw, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, chyba że
udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej wysokości lub formie podlega wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie :
a) po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.10
b) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
c) po podpisaniu umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana,
d) jeżeli upłynął termin związania ofertą,
e) jeżeli Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.
25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
W ofercie należy dokładnie określić sposób zwrotu przez Zamawiającego wniesionego wadium
(tj. adres banku, numer konta).

IX. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 40 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

X. Sposób przygotowania oferty.
1.

Wykonawca powinien złożyć odpowiednio wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy wszystkie wymagane w siwz dokumenty t.j :
1) /Formularze – ofertowe/ według wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ (wszystkie
strony) - załącznik 2,
2) dokumenty wymienione w pkt. VI. Siwz.
3) /Formularze ofertowe/ staną się odpowiednio załącznikami do umowy,

2.
3.
4.
5.

Ofertę w postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały.
Wszelkie poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy.
W formularzu ofertowym wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji wyłącznie cyframi,
a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane także słownie (nie stosuje się wyrażeń /jw./
i równoważnych).
Zaleca się aby, Wykonawca ponumerował każdą zapisaną stronę oferty.
Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób
uniemożliwiający ich przypadkowe zdekompletowanie.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

6.

7.
8.
9.
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10. Na kopercie lub opakowaniu oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić następujące
informacje: nazwę i adres Wykonawcy oraz opis : - Przetarg nieograniczony – dostawa 1 szt.
ambulansu – nie otwierać przed dniem 21.11.2011 r.. godz. 13:00.
11. Na kopercie zawierającej poręczenie lub gwarancję wadialną należy umieścić następujące informacje :
nazwę i adres Wykonawcy oraz opis : - poręczenie* / gwarancja* wadialna do postępowania na
dostawę 1 szt. ambulansu -.
(* niepotrzebne skreślić lub umieścić tylko właściwe)

XI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oferty należy składać do dnia 21.11.2011 roku, do godz. 12:00 w siedzibie Fundacji Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” Szklana 44, 83-334 Miechucino.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2011 r. o godz. 13:00 w siedzibie Fundacji Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” Szklana 44; 83-334 Miechucino
Wykonawcy oraz wszyscy zainteresowani, mogą być obecni przy otwarciu ofert.
Przewodniczący komisji przetargowej przed otwarciem ofert poda kwotę przeznaczoną na
sfinansowanie zamówienia.
Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert.
Przewodniczący komisji przetargowej odczyta z ofert i poda obecnym nazwy Wykonawców
i ich adresy oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, gwarancji.

XII. Sposób obliczenia ceny oferty.

1.
2.

3.

Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz
zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania zamówienia.
Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę opisaną
w § 9 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku
niektórym podatnikom … (Dz. U. nr 95 poz. 798).
Wykonawca ma obowiązek podać w formularzu ofertowym cyfrowo i słownie : wartości (bez VAT), cenę
(z VAT) oraz kwotę podatku VAT.

XIII. Informacje dotyczące walut obcych i warunków płatności.
1.
2.

Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN).
Zamawiający rozłoży spłatę całości należności za przedmiot zamówienia na dwie części, za każdy
zrealizowany etap :
1) I część zostanie wpłacona na konto Wykonawcy do 30 dni od daty protokolarnego odbioru
pojazdu bazowego i przedłożeniu faktury VAT za pojazd bazowy oddzielnie – I etap,
2) II część zostanie wpłacona na konto Wykonawcy do 30 dni od daty protokolarnego odbioru
i przedłożenia faktur VAT za adaptację (zabudowę specjalistyczną) ambulansu oddzielnie – II
etap.

XIV. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.
1. Opis kryteriów oceny ofert :
Kryteria odnoszą się do ambulansu ze specjalistyczną zabudową.

Tabela nr 1

Nr
1. Cena przedmiotu zmówienia

Nazwa kryterium

Waga
100

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Ogłoszenie wyników postępowania – niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
jednocześnie zawiadamia Wykonawców którzy złożyli oferty, o :
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę i adres
zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy
(firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
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uzasadnienie faktyczne i prawne, oraz zamieszcza informacje, o których mowa
w pkt. 1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że
zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Dodatkowe informacje:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.
Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia ,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
Zgodnie z art.. 26 ust. 3 ustawy zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie
złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.. 25 ust.
1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.. 25 ust. 1, zawierające błędy, lub którzy złożyli
wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub
roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu , w którym
upłynął termin składania ofert.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że przedstawione przez Zamawiającego w siwz
wymagania i warunki są kompletne do wykonania zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem,
a wszelkie możliwe wątpliwości ze strony Wykonawcy zostały całkowicie wyjaśnione.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na
podstawie (art. 181 ustawy Pzp).

XVII. Zmiana oferty, wycofanie oferty:
1.
2.
3.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania
ofert.
Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim
zasadom niniejszej specyfikacji , a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem /ZMIANA/.
Wycofania dokonuje się na wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu z zastrzeżeniem pkt. 1,
podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania , co winno być udokumentowane
odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem do właściwej reprezentacji).
Wykonawca ma prawo do żądania fizycznego zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu
składania ofert.

XVIII. Środki ochrony prawnej:
1.
2.

3.

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania, skargi do
sądu.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

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

9

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

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2
ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zmówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od
dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust.5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego
obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi
się nie później niż w terminie :
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części.
13. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich
wniesienia określa Dział VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załączniki:
1. /Oświadczenie Wykonawcy nr 1/
2. /Oświadczenie Wykonawcy nr 2/
3. /Oświadczenie Wykonawcy nr 3/
4. /Formularz ofertowy – strona pierwsza/
5. /Formularz ofertowy – strona druga/
6. /Formularz ofertowy – strona trzecia/
7. /Formularz ofertowy – strona czwarta/
8. /Formularz ofertowy – strona piąta/
9. Projekt umowy
10. Zobowiązanie

.................................................
data

– załącznik nr 1
- załącznik nr 1a
- załącznik nr 1b
– załącznik nr 2,
– załącznik nr 2,
– załącznik nr 2,
– załącznik nr 2,
– załącznik nr 2
– załącznik nr 3,
- załącznik nr 4.

...................................................
podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

/Oświadczenie Wykonawcy nr 1/
o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia
Imiona ......................................................................................................................................................
Nazwisko .................................................................................................................................................
Wypełnia osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Seria i numer dowodu osobistego ...........................................................................................................
Organ wydający ................................................................................................ Nr PESEL : ……..........
Nazwa firmy .........................................................................................................................................
Adres siedziby firmy ..............................................................................................................................
Adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………...
Tel. Kontaktowy ……………………………… fax. ………………………….. e-mail ………………………
Niniejszym, zgodnie z Art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. z późn.
zmianami (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) oświadczam, że podmiot który reprezentuję:
1.
2.

Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
Posiada wiedzę i doświadczenie;
1) posiadam wiedzę / polegam na wiedzy innych podmiotów,*
2) posiadam doświadczenie / polegam na doświadczeniu innych podmiotów,*

3.

4.

Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1)

dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym / polegam na potencjale technicznym innych
podmiotów ,*

2)

dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / polegam na osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innych podmiotów,*

Spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej;
1)

spełniam warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej / polegam na zdolnościach
finansowych innych podmiotów *

* obowiązkowo, czytelnie – skreślić w każdej pozycji jedną z możliwości

UWAGA !
W przypadku wybrania (pozostawienia w którymkolwiek punkcie nieskreślonego zapisu) / polegam na …..
innych podmiotów / - konieczne jest załączenie pisemnego zobowiązania o którym mowa w pkt. VI.1. 2) d)
siwz.
Nieskreślenie żadnej z opcji lub skreślenie obydwu, w którejkolwiek
oświadczenia !

______________
data

pozycji spowoduje nieważność

_______________________
podpis Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 1a do SIWZ

/Oświadczenie Wykonawcy nr 2/
o braku podstaw do wykluczenia
Niniejszym, na podstawie Art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. z późn. zmianami
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) oświadczam, że podmiot który reprezentuję:
1.

Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1,2 ustawy,
tzn. nie jest:
a) Wykonawcą, który wyrządził szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta
została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
b) Wykonawcą ,w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców,
którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
c) Wykonawcą, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie rozłożenia na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) osobą fizyczną , którą prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
e) spółką jawną, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo wymienione w pkt. d,
f)
spółką partnerską, której partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo wymienione w pkt. d,
g) spółką komandytową oraz spółką komandytowo – akcyjną, której komplementariusza prawomocnie skazano
za przestępstwo wymienione w pkt. d,
h) osobą prawną,- której urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
wymienione w pkt. d,
i)
podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
j)
Wykonawcą, który wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub
posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba ,że udział
tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
k) Wykonawcą, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania,

2.

Złożoną ofertą pozostanę związany ........40........... dni od dnia upływu terminu składania ofert,
z uwzględnieniem zawieszenia biegu terminu na podstawie art. 182 ust. 6.
Zapoznałem się z warunkami przedstawionymi w SIWZ, projekcie umowy oraz wszystkimi otrzymanymi
modyfikacjami treści SIWZ i przyjmuję je bez zastrzeżeń.
Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

3.
4.

______________
data

_______________________
podpis Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 1b do SIWZ

/Oświadczenie Wykonawcy nr 3/
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych –
zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru pkt. VI.2. 2) SIWZ.
(tylko dla osób fizycznych)
Imię
......................................................................................................................................................
Nazwisko
.................................................................................................................................................
Wypełnia osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Oświadczam, że w stosunku do mnie : nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości* /
po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego*
* niepotrzebne skreślić

_____________________
data

----------------------------------podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ - OFERTOWY – (strona pierwsza)
Wykonawca : .....................................................................................................................................................
Adres : ...............................................................................................................................................................
Dane kontaktowe : Nr telefonu : …..………………………………. nr faxu : …….…………………………
adres e-mail : .................................................................................
osoby/a upoważnione/a do podpisania umowy …………………………………………………………………...
osoby/a do stałego kontaktu …………………………………………………. nr tel. ……………………………..
składam ofertę na wykonanie w dwóch etapach przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w SIWZ tj. dostawę 1 szt. samochodu bazowego a następnie jego adaptacji do postaci kompletnie
zabudowanego
ambulansu
sanitarnego
z
wyposażeniem
:
Pojazd bazowy :

Marka ………………………………………, typ i model ………………….……………..,

Ambulans skompletowany :

Typ, nazwa handlowa ...................................................................................

wersja, wariant .......................................................................

(zgodnie ze świadectwem homologacji)

Wykonawca oświadcza, że;
1.
Zapoznał się z wszystkimi szczegółami dotyczącymi przygotowania oferty i realizacji zamówienia.
2.
Oferowany ambulans spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 1789 dla ambulansu typ A1 i PN-EN
1865 dla urządzeń do transportu pacjenta, spełniają wymagania określone w przepisach dotyczących
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 Dz.U. z 2003 r. nr 32, poz. 262 oraz spełniają
wymagania określone w SIWZ.
3.
Oferowany sprzęt medyczny spełnia wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz
wymagania określone w SIWZ.
4.
Zobowiązuje się do wykonania całości zamówienia w terminie ........... dni od daty podpisania umowy.
5.
Zobowiązuje się załączyć pisemne gwarancje jakości dla pojazdów bazowych na okres ...........
miesięcy, (min. 24 miesiące) od daty protokolarnego odbioru pojazdów (etap I zamówienia).
6.
Zobowiązuje się załączyć pisemną gwarancję jakości dla elementów zabudowy specjalistycznej
ambulansów na okres ........... miesięcy, (min. 24 miesiące) od daty protokolarnego odbioru
kompletnie zabudowanych ambulansów (etap II zamówienia).

………………………………….
podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ
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FORMULARZ - OFERTOWY – (strona druga)
1.

Adresy, numery telefonów, faksów, adresy e-mail serwisów gwarancyjnych do zgłaszania awarii :
1) pojazdu bazowego :
- adres ………………………………………………………………………………………………..
- telefon ……………………………………..
- fax ………………………………………….
- e-mail ………………………………………
2) zabudowy specjalistycznej ambulansu :
- adres ………………………………………………………………………………………………..
- telefon ……………………………………..
- fax ………………………………………….
- e-mail ………………………………………
3) sprzętu medycznego zamontowanego w ambulansie :
- adres ………………………………………………………………………………………………..
- telefon ……………………………………..
- fax ………………………………………….
- e-mail ………………………………………
Uwaga ! /można załączyć w formie wykazów/

2. Akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.
3. Ceny przedmiotu zamówienia dla etapu I i etapu II zawierają wszystkie koszty wykonania zamówienia
i realizacji przyszłego świadczenia umownego, które wynikają z zapisów siwz oraz aktualnych przepisów
prawa.
4. Wniosłem

wymagane

wadium

w

wysokości

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

PLN,

w

formie

........................................................ ,
które należy zwrócić na adres / konto ......................................................................................................
................................................................................................................................................................. .
5. Zamówienie zrealizuje sam* / przy udziale podwykonawców*:
jeżeli z udziałem podwykonawców - określić dla jakiej części ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
* / niepotrzebne skreślić

………………………………
podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ
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FORMULARZ – OFERTOWY

(strona trzecia)

Tabela nr 3
Lp.

Nazwa przedmiotu
zamówienia Etap I
2

1

2.

Razem I Etap :

Wartość netto
(bez VAT)
4

Ilość
3

Podatek
VAT
(PLN)
5

Cena brutto
(z podatkiem VAT)
6

1 szt.

1.

Cena przedmiotu zamówienia I Etap - 1 szt. pojazd bazowy :

a)

wartość (bez podatku VAT)

(tabela nr 3, wiersz nr 2, kol. 4)

……...…….................. PLN

(słownie: ...........................................................................................................................)
b)

(tabela nr 3, wiersz nr 2, kol. 5) ……………….............. PLN

podatek VAT

(słownie: ...........................................................................................................................)
c)

(tabela nr 3, wiersz nr 2, kol. 6) .……..................……. PLN

cena ( z podatkiem VAT)

(słownie: .........................................................................................................................)

Tabela nr 3a
Lp.

Nazwa przedmiotu
zamówienia Etap II

1

2

2.

Adaptacja (zabudowa
specjalistyczna z
wyposażeniem) zgodnie z
wymogami siwz – Etap II

Ilość

Wartość netto
(bez VAT)

Podatek
VAT
(PLN)

Cena brutto
(z podatkiem VAT)

3

4

5

6

1
kpl.

2.
Cena przedmiotu zamówienia II Etap - 5 kpl. adaptacji na ambulans :
a)

wartość (bez podatku VAT)

(tabela nr 3a, wiersz nr 2, kol. 4) …...…….................. PLN

(słownie: ...........................................................................................................................)
b)

podatek VAT

(tabela nr 3a, wiersz nr 2, kol. 5) ………………............ PLN

(słownie: ...........................................................................................................................)
c)

cena ( z podatkiem VAT)

(tabela nr 3a, wiersz nr 2, kol. 6) .……..................……. PLN

(słownie: .........................................................................................................................)

………………………………
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ – OFERTOWY

(strona czwarta)

Tabela nr 3b
Lp.
1

2.

Nazwa przedmiotu
zamówienia
2

Łączna wartość
przedmiotu zamówienia
I Etap + II Etap

Ilość
3

Wartość netto
(bez VAT)
4

Podatek
VAT
(PLN)
5

Cena brutto
(z podatkiem VAT)
6

1 szt.

1.

Cena przedmiotu zamówienia I Etap + II Etap - 1 szt. ambulansu kompletnego :

a)

wartość (bez podatku VAT)

(tabela nr 3b, wiersz nr 2, kol. 4) …...…….................. PLN

(słownie: ...........................................................................................................................)
b)

podatek VAT

(tabela nr 3b, wiersz nr 2, kol. 5) …………….............. PLN

(słownie: ...........................................................................................................................)
c)

cena ( z podatkiem VAT)

(tabela nr 3b, wiersz nr 2, kol. 6) ……..................……. PLN

(słownie: .........................................................................................................................)

………………………………
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY – (strona piąta)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Producent ambulansu :
Kraj pochodzenia :
Rok produkcji :
Oferowany ambulans ma spełniać warunki określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z
2003 r. Nr 32, poz. 262).
Oferowany ambulans wraz ze sprzętem medycznym ma spełniać wymagania norm PN EN 1789+A1:2011 (w zakresie
ambulansu typu A1) i PN EN 1865.

Wymagane parametry
Wymagania na samochód bazowy i przedział
medyczny
1. NADWOZIE
 typ furgon , częściowo przeszklony z
izolacją dźwiękowo-termiczną
 przystosowany do przewozu jednego
pacjenta w pozycji leżącej
 umożliwiający przewożenie min. 3 osób
wraz z kierowcą oraz 1 osoby na noszach
 poduszka powietrzna z systemem kontroli
ciśnienia dla kierowcy i pasażera
 drzwi tylne przeszklone dwuskrzydłowe,
obejmujące całą ścianę tylną otwierane o
0
min. 180 , wyposażone w ograniczniki oraz
blokadę położenia skrzydeł Szyby pokryte
w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą,
ogrzewane z wycieraczką.
 drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu
przeszklone umożliwiające łatwe wejście do
przedziału Medycznego
 drzwi boczne lewe przesuwne usytuowane
za kierowcą, za którymi znajduje się
schowek na: butlę tlenową, trójkąt
ostrzegawczy
 centralny zamek wszystkich drzwi z
autoalarmem
 imobilizer lub inny system zabezpieczenia
przed kradzieżą
 elektrycznie sterowane szyby w kabinie
kierowcy
 światła przeciwmgielne
 wizualny lub dźwiękowy sygnał informujący
o niezapiętych pasach kierowcy i otwartych
drzwiach
 zewnętrzne lusterka boczne o
powiększonym polu widzenia z elektryczną
regulacją
 kolor nadwozia biały
 zderzaki oraz obudowy lusterek w kolorze
nadwozia

TAK/NIE
Potwierdzić

Oferowane parametry ( opis)
marka i model oferowanego urządzenia
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system wspomagania parkowania tyłem
fabryczny radioodtwarzacz CD/MP3
nawigacja satelitarna wbudowana
fabrycznie w deskę rozdzielczą z ekranem
kolorowym obejmującym również funkcje
radioodtwarzacza sterowana pilotem
2. SILNIK
zasilany olejem napędowym , z zapłonem
samoczynnym , turbodoładowany
silnik o mocy min 78kW
przeciwpożarowy system odcięcia dopływu
paliwa w przypadku zderzenia
3. ZESPÓŁ NAPĘDOWY I ZAWIESZENIE
zawieszenie gwarantujące dobrą
przyczepność kół do nawierzchni ,
stabilność i manewrowość w trudnym
terenie, pozwalające na komfortowy
przewóz pacjentów z rozstawem osi
minimum 3000 mm
napęd na koła przednie lub 4 x 4
min 5 stopniowa skrzynia biegów
4. UKŁAD HAMULCOWY
ze wspomaganiem nagłego hamowania
zgodnie wymogami normy PN EN
1789+A1:2011
układ zapobiegający blokowaniu kół
podczas hamowania ABS
hamulec ręczny
tarczowe hamulce obu osi (nie dopuszcza
się hamulców bębnowych)
5. UKŁAD KIEROWNICZY
ze wspomaganiem
kierownica z regulacją w min. jednej
płaszczyźnie
fotel kierowcy z regulacją wysokości
6. OGRZEWANIE I WENTYLACJA
dodatkowa nagrzewnica w przedziale
medycznym wyposażona w zawór
odcinający zintegrowana z układem
chłodzenia
mechaniczna wentylacja nawiewnowywiewna zapewniająca min. 20-krotną
wymianę powietrza na godzinę (podać
3
wydajność w m /godzinę)
klimatyzacja z filtrem przeciwpyłowym
(dotyczy kabiny kierowcy)
ogrzewanie postojowe przedziału
medycznego- grzejnik elektryczny z sieci
230V z możliwością ustawienia temperatury
i termostatem o mocy zapewniającej
uzyskanie właściwej temperatury w
przedziale medycznym (podać markę i
model oraz moc oferowanego urządzenia)
7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I
OŚWIETLENIE
min 4 lampy jarzeniowe rozmieszczone po
obu stronach przedziału medycznego
min 1 lampa typu halogenowego
zamocowana w przedniej części przedziału
medycznego
min. 2 gniazda 12V zabezpieczone przed
zabrudzeniem wraz z wtykiem do
podłączenia urządzenia medycznego
reflektory w drzwiach tylnych oświetlające
przedpole z tyłu pojazdu przy otwarciu
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skrzydeł o 180
min. 2 gniazda 230 V w przedziale
medycznym z bezpiecznikami
zabezpieczającymi
8. OZNAKOWANIE POJAZDU
pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła
pojazdu na wysokości linii podziału , pas
fluorescencyjny barwy żółtej wokół dachu
oraz poniżej pasa niebieskiego
standardowe oznaczenie karetki na bokach i
drzwiach tylnych
oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami
Ustawy"Prawo o Ruchu Drogowym"
logo Zamawiającego oraz Sponsorów
9.SYGNALIZACJA ŚWIETLA I
DŹWIĘKOWA
belka świetlna typu wyładowczego ze
światłem koloru niebieskiego zamontowana
w przedniej części dachu pojazdu z
możliwością podawania komunikatów
głosem
2 niebieskie lampy pulsacyjne
zamontowane na wysokości pasa
przedniego oraz na błotnikach przednich
ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA
antena radiotelefonu zamontowana na
dachu pojazdu
instalacja podłączeniowa do montażu
radiotelefonu
PRZEDZIAŁ MEDYCZNY
długość przedziału medycznego min
2100mm
podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej
łatwo zmywalnej połączonej szczelnie z
zabudową ścian z podstawą pod nosze ze
schowkiem na deskę ortopedyczną
ściany boczne i sufity pokryte płytami z
tworzywa sztucznego , łatwo zmywalne
przystosowane do dezynfekcji
kabina kierowcy oddzielona od przedziału
medycznego przegrodą pełną z oknem
umożliwiającym komunikację z kierowcą
miejsce mocowania sprzętu medycznego
wszystkie urządzenia medyczne oraz
elementy zabudowy zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie jazdy
na prawej ścianie pojazdu min. 1 miejsce
(fotel ) wyposażone w trzypunktowe pasy
bezpieczeństwa
na lewej ścianie zespół szafek i półek
uchwyt do kroplówki umieszczony w suficie
12. INSTALACJA TLENOWA
instalacja tlenowa wyposażona w butlę
tlenową o poj. min 10L wyposażona w
reduktor butlowy.
konstrukcja reduktora umożliwia montaż i
demontaż reduktora bez konieczności
użycia kluczy
13. NOSZE TRANSPORTOWE (podać
markę i model )
wyposażone w min. 2 kółka skrętne o 360
stopni z blokadą kierunku i obrotu
nosze powinny posiadać min. 5 stopniową
regulację oparcia pod plecami do kąta min
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składane poręcze boczne
rama noszy wykonana z materiału
odpornego na korozje i na działanie płynów
dezynfekujących
wyposażone w materac o konstrukcji
zapobiegającej wchłanianiu płynów , łatwy
do czyszczenia , zmywania , odporny na
olej napędowy oraz środki dezynfekujące
wyposażone w system pasów szelkowych i
poprzecznych zabezpieczających pacjenta
o regulowanej długości mocowane do ramy
noszy
waga kpl. noszy max 34 kg (podać)
średnica kół min. 20 cm
długość całkowita min.195 cm (podać)
dopuszczalne obciążenie min 160 kg
(podać)
dołączyć do oferty folder potwierdzający
oferowane parametry
system mocowania zestawu transportowego
do podstawy lub podłogi zgodny z PN EN
1789 punkt 4.5.9 i punkt 5.3
Deklaracja Zgodności CE
14. KRZESŁO TRANSPORTOWE
SKŁADANE (podać markę i model )
wykonane z materiału odpornego na
korozje i na działanie płynów
dezynfekujących
wyposażone w min 4 kółka transportowe w
tym, co najmniej dwa z blokadą obrotu
wyposażone w teleskopowo wydłużane
przednie rączki transportowe z regulacją
długości ustawiane na min 2 poziomach
wyposażone w min. dwie pary składanych
tylnych rączek transportowych
wyposażone w blokadę zabezpieczającą
przed złożeniem w trakcie transportu
siedzisko wykonane z mocnego materiału ,
odpornego na bakterie , grzyby ,
zmywalnego , dezynfekowalnego ,
odpornego na wodę , oraz na olej
napędowy
wyposażone w min 2 pasy zabezpieczające
umożliwiające szybkie ich rozpięcie
waga max. 10 kg
dopuszczalne obciążenie min 150 kg
Deklaracja Zgodności z PN EN 1865
(załączyć)
15 WYMAGANIA DODATKOWE
Gwarancja na przedmiot oferty (ambulans
łącznie ze sprzętem) min 24 miesiące
Deklaracje Zgodności na sprzęt medyczny
(załączyć )

……………………………
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do siwz

UMOWA Nr ……… (projekt)
zawarta w dniu ,...........................pomiędzy :
Fundacją Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” z siedzibą w Szklana 44, 83-334
Miechucino wpisanym do krajowego rejestru sądowy prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027416 , NIP
589-17-44-910 , REGON 192557788 , w imieniu którego działa:
Prezes Zarządu Fundacji _ Stefan Czaja
Członek Zarządu Fundacji – Julita Krzebietke
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
firmą :
w imieniu której działa:
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
Umowę zawarto w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych z późn.zm.

§1
1.

2.

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa 1 kompletnie zabudowanego ambulansu sanitarnego ze
specjalistycznym wyposażeniem, realizowana w dwóch etapach:
etap I - dostawa pojazdu bazowego (ciężarowego) wyprodukowanego nie wcześniej jak w 2011 r.,
etap II - adaptacja pojazdu bazowego (zabudowa specjalistyczna) na ambulans sanitarny typu M1
- /A1/.
Opis wymaganych warunków i parametrów technicznych dla obydwu etapów znajduje się
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
§2

1.

2.

3.

4.

5.

Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad, zgodny z Normą PN-EN 1789
oraz z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 2, odpowiada przepisom zawartym w
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.),
posiada niezbędne homologacje na pojazd bazowy oraz kompletnie zabudowany ambulans sanitarny.
W I etapie zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 1 szt. pojazdu bazowego do adaptacji
na ambulans sanitarny – zgodny z warunkami i parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 2
wraz z dokumentami niezbędnymi do rejestracji i ubezpieczenia pojazdów takimi jak m.in.: karta
pojazdu, świadectwo homologacji na pojazd bazowy.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie protokolarnego odbioru pojazdu bazowego.
Po dokonaniu protokolarnego odbioru przez Zamawiającego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
oddzielną fakturę za pojazd bazowy.
W II etapie zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do adaptacji dostarczonego wcześniej pojazdu
bazowego na kompletny ambulans sanitarny typu M1 - /A1/ z zabudową specjalistyczną i podstawowym
wyposażeniem – odpowiadające warunkom i parametrom technicznym opisanym w załączniku nr 2.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego kompletny ambulans z zabudową
specjalistyczną i wyposażeniem opisanym w załączniku nr 2 oraz przeszkolić upoważnionych
pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, na własny koszt i ryzyko w terminie do
….. dni od daty podpisania umowy.
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6.
7.

8.

Wraz z ambulansami Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty opisane w załączniku nr 2, konieczne
do eksploatacji i obsługi ambulansów.
Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia, niekompletności lub utraty przedmiotu
umowy, aż do chwili potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru kompletnie zabudowanego
ambulansu wraz z wyposażeniem specjalistycznym.
Protokolarne odebranie ambulansu będzie równoznaczne z odbiorem całości zrealizowanego
przedmiotu umowy.
§3

1. Potwierdzenia wykonania zamówienia i odbioru poszczególnych etapów dostawy przedmiotu umowy
dokonają upoważnieni pracownicy Zamawiającego na protokołach odbioru.
2. Upoważnionymi pracownikami ze strony Zamawiającego, są …………………………….
tel.
……………………………… .
3. Upoważnionym przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest ………………………………………… tel.
…………………………tel. kom. …………………….
§4
1.

2.
3.

Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim (instrukcje obsługi,
sposób użycia, faktura) . W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta
zagranicznego, muszą one posiadać tłumaczenia na język polski.
Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia, będą zwracane Wykonawcy
w dniu ich otrzymania przez Zamawiającego, a odbiór przedmiotu zamówienia nie będzie możliwy.
Wykonawca będzie poinformowany o zwrocie dokumentów niezwłocznie pocztą e-mail
i faksem.
§5

1. Kwota jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy za cały przedmiot umowy tj. 1 szt. ambulansu
sanitarnego będzie równa :
a) …………….. .. PLN (netto, bez podatku VAT),
słownie (……………………………………………………………………………………………….),
b) ………………. PLN (brutto, z podatkiem VAT),
słownie (……………………………………………………………………………………………….),
w tym :
c) etap I : ……………… PLN (netto, bez podatku VAT),
słownie (……………………………………………………………………………………………….),
d)

……………… PLN (brutto, z podatkiem VAT),

słownie (……………………………………………………………………………………………….),
e) etap II : ……………… PLN (netto, bez podatku VAT),
słownie (……………………………………………………………………………………………….)
f)

………………. PLN (brutto, z podatkiem VAT),

słownie (……………………………………………………………………………………………….)
Podana w ust.1 niniejszego paragrafu cena zawiera : wszystkie koszty wykonania zamówienia takie jak
m.in.: podatki i cła wg aktualnie obowiązujących przepisów, koszty transportu i inne.
2. Płatność dokonana będzie przelewem w dwóch częściach:
1) w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiającemu faktur za zrealizowanie I etapu zamówienia
potwierdzonego protokołami odbioru, za pojazd bazowy,
2) w terminie do 20 dni po dostarczeniu Zamawiającemu faktur za zrealizowanie II etapu zamówienia
potwierdzonego protokołami odbioru, za kompletnie zabudowany ambulans.
§6
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Strony ustalają, że w razie nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy Zamawiający może
żądać od Wykonawcy odszkodowania w formie kar umownych z następujących tytułów :
a)
w razie opóźnienia w realizacji całości przedmiotu niniejszej umowy z winy Wykonawcy, trwającego
nie dłużej niż 30 dni od określonego w par. 2 ust. 5 terminu dostawy, kara umowna w wysokości
1 000 zł, za każdy dzień opóźnienia,
b) w razie niezrealizowania w całości przedmiotu niniejszej umowy z winy Wykonawcy w terminie
powyżej 30 dni od określonego w par. 2 ust. 5 terminu dostawy – kara umowna w wysokości 20%
wartości z podatkiem VAT określonej w § 5 ust. 1, ppkt. b) niniejszej umowy.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. b) Zamawiający będzie miał prawo rozwiązać niniejszą umowę
w trybie natychmiastowym w całości, niezależnie od naliczonej kary umownej.
3. Zamawiający w przypadku nie dotrzymania terminu zapłaty określonego w § 5 ust. 4, zapłaci
Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
4. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony
do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną.
1.

§7
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Wykonawca udziela …… miesięcznej gwarancji na pojazdy bazowe, bez limitu przebiegu w km,
Wykonawca udziela .….. miesięcznej gwarancji na zabudowę specjalistyczną oraz dodatkowe
wyposażenie specjalistyczne ambulansów zamontowane wewnątrz oraz na zewnątrz.
Zamawiający zgłasza awarię i konieczność wykonania naprawy telefonicznie i potwierdza to poprzez
wysłanie do Wykonawcy zgłoszenia faxem lub pocztą e-mail.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych pojazdu, zabudowy specjalistycznej
oraz wyposażenia medycznego, opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w jak najkrótszym
terminie, jednak nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia zgłoszonej telefonicznie, faxem lub e-mailem naprawy
gwarancyjnej zabudowy specjalistycznej i wyposażenia medycznego opisanego w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy, w siedzibie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 72 godz. od czasu
zgłoszenia awarii.
Jedynie w przypadku poważniejszych awarii zabudowy specjalistycznej lub wyposażenia ambulansu,
których naprawa nie jest możliwa w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający dostarczy ambulans lub
element wyposażenia medycznego do naprawy do serwisu wskazanego przez Wykonawcę,
na swój koszt.
Okres gwarancji rozpoczyna bieg odpowiednio od dnia podpisania protokołów odbioru:
- pojazdów bazowych - I etap zamówienia,
- zabudowy specjalistycznej z wyposażeniem ambulansów - II etap zamówienia.
Wykonawca udostępni numery telefonów, faksów, adresy e-mail czynne całą dobę, 7 dni
w tygodniu, pod którymi Zamawiający może zgłaszać awarię przedmiotu zamówienia zarówno
w zakresie pojazdu bazowego jak i zabudowy specjalistycznej i wyposażenia ambulansu.
§8

1.

2.
4.

Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu, pod rygorem
nieważności.
Istotne zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać z następujących okoliczności :
1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
2) zmian wysokości podatku VAT,
3) wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć
w chwili wszczęcia postępowania w wyniku którego zawarto umowę,
4) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania
czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w niniejszej umowie;
5) oczywistych omyłek pisarskich w treści niniejszej umowy,
6) wystąpienia sił wyższych spowodowanych m.in. zjawiskami atmosferycznymi niemożliwych do
określenia w dniu zawierania umowy. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie zdarzenia,
zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak
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np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz, długotrwałe
i katastrofalne warunki pogodowe. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony
dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji publicznej, IMGW.
§9
1.
2.
3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbywać wszelkich wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy.
§ 10

1.
2.

Wykonawca oświadcza, że znana mu jest ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
Wykonawca oświadcza, że znana mu jest ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 r. wraz z późniejszymi zmianami /tekst jednolity Dz.U. nr 101 poz 926 z 2002 r./ i wyraża zgodę na
umieszczenie swoich danych osobowych w informatycznej bazie danych Fundacji Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” w Szklanej oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z tą
ustawą.
Wykonawca oświadcza, że znana mu jest ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia
2010 r. /Dz.U. nr 182, poz. 1228 z 2010 r./ i zobowiązuje się nie ujawniać wiadomości stanowiących
tajemnicę służbową, z którymi ewentualnie zapozna się podczas wykonywania usług będących
przedmiotem niniejszej umowy

§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa
egzemplarze dla Zamawiającego.
§ 12
Załącznikami do niniejszej umowy są wypełnione i podpisane przez Wykonawcę :
1. Formularze ofertowe – (strony od pierwszej do siódmej).

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 4 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE
Nazwa podmiotu : …………………………………………………………………………………………….
Adres siedziby : ……………………………………………………………………………………………….
Osoba uprawniona do reprezentacji ……………………………………………………………………….
Na podstawie art. 26 ust.2b Ustawy Prawo zmówień publicznych zobowiązuję się do oddania n/w
Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………
( wpisać podmiot oraz adres )
do dyspozycji n/w zasoby:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia pt. :

dostawę 1 szt. ambulansu sanitarnego
dla Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” Szklana 44; 83-334
Miechucino , nr sprawy : 1/AMB/2011.

…………………………………………………………
data i podpis
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