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CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
Rozdział I: Informacje ogólne
1.

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa ambulansu ratunkowego typu „C” wraz z wyposażeniem na
potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

1.1 Parametry ogólne:
a) pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2015,
b) DMC 3,5 t,
c) homologacja jako pojazd specjalny – M1 – samochód sanitarny,
d) Oferowany ambulans musi spełniać wymagania określone w aktualnej polskiej normie PN-EN
1789+A1: 2011 typ ambulansu C i PN-EN 1865-1:2010 dla sprzętu medycznego (lub norm
równoważnych) oraz wymagania NFZ dla ambulansu specjalistycznego zespołu ratownictwa
medycznego;
e) warunki gwarancji:
 mechaniczna: nie mniej niż 36 miesięcy,
 zabudowa medyczna i sprzęt: nie mniej niż 36 miesięcy.
1.2 Parametry minimalne pojazdu i zabudowy medycznej (Wykonawca może zaoferować rozwiązania
równoważne, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane
poniżej):
a) układ napędowy, silnik
 silnik o pojemności min. 1900 cm3, TDI, 4-cylindrowy, turbodoładowany, wtrysk
bezpośredni,
 moc silnika minimum 160 KM,
 skrzynia biegów manualna, 6 biegów do przodu i jeden wsteczny,
 maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 360 Nm przy 2000 obr./min.
 norma emisji spalin Euro 5 plus,
 układ wydechowy wydłużony do tylnej części podłoża;
b) układ zawieszenia:
 zawieszenie przednie niezależne z resorem poprzecznym, wzmocnionymi amortyzatorami,
wahacze poprzeczne, wzmocniony stabilizator, nacisk na oś przednią zwiększony
do 1 800 kg,
 zawieszenie tylne: oś sztywna, paraboliczne podwójne resory piórowe, wzmocnione
amortyzatory, wzmocniony stabilizator;
c) układ hamulcowy:
 hamulec hydrauliczny, dwuobwodowy z podciśnieniowym wspomaganiem,
 hamulce przednie tarczowe, wentylowane,
 hamulce tylne tarczowe,
 systemy EBV, ABS, ESP, ASR, BAS,
 wspomaganie ruszania pod górę „hill assistant”;
d) koła:
 obręcze stalowe 6,5 J x 16,
 opony 235 / 65 R 16 C;
e) nadzwozie:
 furgon z wysokim dachem, częściowe przeszklenie przedziału medycznego – szyba
przesuwna w drzwiach bocznych przesuwnych, szyby w drzwiach tylnych, izolacja
dźwiękowa i termiczna przedziału medycznego,
 położenie i układ siedzeń:
- kabina kierowcy 1 + 1,
- siedzenie w przedziale medycznym na zabudowie ściany działowej, tyłem do kierunku
jazdy – 1,
- nosze – 1,
- trzeci rząd, ściana prawa – 1,
 wymiary przedziału medycznego (dł. x szer. x wys. w metrach) – 3,00 x 1,70 x 1,85,
 wysokie drzwi tylne dwuskrzydłowe z ogrzewanymi szybami, otwierane na boki do 260°,
 drzwi boczne do przedziału medycznego przesuwne, usytuowane z prawej strony, z
wbudowanym systemem elektrycznym wspomagającym domykanie drzwi, wejście ze
stopniem stałym wewnętrznym,
 stopień tylny stanowiący jednocześnie zderzak tylny ochronny,
 centralny zamek, autoalarm – sterowanie pilotem,
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 kolumna kierownicy regulowana dwupłaszczyznowo,
 poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, boczne poduszki powietrzne,
 reflektory przeciwmgłowe,
 lusterka zewnętrzne ogrzewane i sterowane elektrycznie,
 elektrycznie otwierane szyby w kabinie kierowcy,
 radioodtwarzacz mp3 z nagłośnieniem obu przedziałów,
 światła boczne pozycyjne,
 szyba przednia z przyciemnianym pasem przy górnej krawędzi;
f) ogrzewanie i wentylacja
 termowentylator dwustopniowy, układ wyposażony w termostat umożliwiający ustalenie
i utrzymanie na danym poziomie temperatury w przedziale medycznym,
 pomocnicze ogrzewanie elektryczne o mocy grzewczej 1,5 kW uzyskiwanej w czasie nie
dłuższym niż 0,5 min. od momentu uruchomienia silnika,
 wentylator wywiewno-nawiewny o wydajności 800m3/min.,
 dodatkowy, niezależny od pracy silnika powietrzny system ogrzewania, dogrzewający
przedział medyczny,
 klimatyzacja dwuparownikowa przedziału medycznego i kabiny kierowcy, sterowana
elektronicznie, z możliwością niezależnej regulacji temperatury i prędkości nawiewu dla
kabiny kierowcy i przedziału medycznego,
 okno dachowe (szyberdach) montowany w suficie nad wezgłowiem noszy;
g) instalacja elektryczna
 Wzmocniony alternator (moc 1,8 KW);
 Dwa akumulatory o łącznej pojemności 200 Ah - ładowane z alternatora w czasie pracy
silnika jak i z prostownika po podłączeniu zasilania do sieci 230 V,
 Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz
zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym,
 dwa gniazda 230 V w przedziale medycznym z bezpiecznikami zabezpieczającymi,
 cztery gniazda zasilające 12V w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń
medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki,
 dodatkowe gniazdo 12V i 230V w kabinie kierowcy,
 automatyczna ładowarka akumulatorowa sterowana mikroprocesorem, bezobsługowa,
wyposażona w zabezpieczenia przeciążeniowe, pozwalająca na niezależne ładowanie obu
akumulatorów,
 reflektory zewnętrzne typu led ze światłem rozproszonym, po 2 szt. z trzech stron pojazdu
(boki i tył), umożliwiające oświetlenie miejsca akcji, sterowane z kabiny kierowcy i
przedziału medycznego;
 światło rozproszone (świetlówki) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału
medycznego,
 oświetlenie punktowe (regulowane nad noszami w suficie),
 oświetlenie nad blatem roboczym;
h) sygnalizacja świetlno – dźwiękowa i oznakowanie pojazdu
 belka świetlna zamontowana w przedniej części pojazdu z możliwością nadawania
komunikatów głosem,
 dwie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej,
 lampa tylna barwy niebieskiej zamontowana w tylnej części dachu,
 światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu,
 oznakowanie ambulansu zgodnie z wymogami przepisów prawa o ruchu drogowym oraz
logo Zamawiającego po uzgodnieniu,
 okna w przedziale medycznym pokryte do 2/3 wysokości folią półprzezroczystą;
i) środki łączności:
 kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego,
 wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu,
 wmontowana dachowa antena do podłączenia radiotelefonu o parametrach:
- zakres częstotliwości 168-170 MHz,
- impedancja wejścia 50 Ohm,
- współczynnik fali stojącej 1,6,
- charakterystyka promieniowania dookólna;
j)

instalacja tlenowa:


trzy punkty poboru typu AGA na ścianie bocznej,
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dwie butle tlenowe o pojemności 1500 l (2 x 10 l pod ciśnieniem 150 atm.),



dwa reduktory tlenowe do butli 10 l (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż
reduktora bez konieczności używania kluczy, manometry reduktorów zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi);

k) zabudowa przedziału medycznego:
 zabudowa specjalna na ścianie działowej:
- szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania,
wyposażona w trzy główne szuflady oznakowane symbolami, w każdej szufladzie system
przesuwnych przegród, umożliwiający uporządkowanie przewożonych leków i sprzętów,
dodatkową szufladę zamykaną na klucz, wbudowany pojemnik na zużyte igły, wysuwaną
szufladę z koszem na odpady, miejscem i systemem mocowania plecaka ratunkowego
z dostępem zarówno z wewnątrz jak i z zewnątrz przedziału medycznego,
- kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z możliwością
komunikacji kierowcy z personelem medycznym, a równocześnie zapewniająca możliwość
przejścia zgodnie z PN EN 178,
- termobox do ogrzewaia płynów infuzyjnych o min. pojemności 15 l;
 zabudowa specjalna na ścianie prawej:
- dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem
uruchamianym przy otwarciu, wyposażone w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem
przewożonych tam przedmiotów, wyposażone w zamki zgodnie z PN EN 1789,
- fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90°, umożliwiający jazdę
przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności przy pacjencie oraz obsługę panelu
sterującego urządzeniami w przedziale medycznym, wyposażony w dwa podłokietniki,
zintegrowane, 3-punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia
pod plecami, regulowany w płaszczyźnie pionowej zagłówek, siedzisko składane do pionu,
przy fotelu kosz na odpady z uchylną pokrywą,
- uchwyt na butlę tlenową o pojemności 400 l przy ciśnieniu 150 at,
- uchwyty ułatwiające wsiadanie przy drzwiach bocznych i tylnych;
 zabudowa specjalna na ścianie lewej:
- trzy podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem
uruchamianym przy otwarciu, wyposażone w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem
przewożonych tam przedmiotów, pod szafkami panel z gniazdem tlenowym (1 szt.)
i gniazdami zasilającymi 12V (3 szt.),
- poniżej szafek miejsce przystosowane do montażu defibrylatora, pompy infuzyjnej,
ciśnieniomierza,
- na wysokości głowy miejsce do zamontowania respiratora transportowego oraz półka na z
miejscem na przewody zasilające,
- szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków,
miejscem na torbę ratunkową, miejscem do montażu ssaka elektrycznego i gniazdem 12V,
zamykana roletą, u dołu szafki kosz na odpady medyczne,
- nad szafką płaski panel informacyjny o wymiarach min. 800 x 600mm umożliwiający
umieszczenie materiałów informacyjnych, posiadający funkcję tablicy suchościeralnej,
- u wezgłowia noszy fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90°,
umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności przy pacjencie
oraz obsługę panelu sterującego urządzeniami w przedziale medycznym, wyposażony w
dwa podłokietniki, zintegrowane, 3-punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa,
regulowany kąt oparcia pod plecami, regulowany w płaszczyźnie pionowej zagłówek,
siedzisko składane do pionu, fotel z możliwością przesuwu i bezpiecznego zablokowania
zależnie od potrzeb,
- nad nadkolem miejsce i system mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej
spełniający wymagania PN EN 1789;
 drugie drzwi przesuwne z lewej strony pojazdu z wbudowanym systemem elektrycznym
wspomagającym domykanie, za którymi znajduje się zewnętrzny schowek zapewniający
mocowania:
- 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami,
- krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym,
- noszy podbierakowych,
- deski ortopedycznej dla dorosłych,
- deski ortopedycznej dla dzieci,
- materaca próżniowego,
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- kamizelki unieruchamiającej typu KED,
- 3 kasków ochronnych,
- torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego,
- lodówka na szczątki reimplantacyjne o pojemności co najmniej 7l umieszczona
w specjalnie przygotowanej szufladzie,
- pasów do desek, noszy i krzesełka oraz systemów unieruchamiających głowę,
- wyposażenia technicznego (łom, nożyce, toporek);
 szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną;
 3 uniwersalne uchwyty na pudełko rękawiczek;
 sufitowy uchwyt do kroplówki na 3 szt. płynów o poj. 500 ml;
 podstawa noszy z regulacją pochylenia, przesuwem bocznym i wysuwem na zewnątrz –
przystosowana do mocowania wszelkiego typu noszy;
 urządzenie do wybijania szyb;
 dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym;
 kosz na śmieci;
 nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa;
 nawigacja GPS w języku polskim z aktualną mapą Polski;
 komplet dodatkowych opon zimowych – 4 szt.;
 dywaniki w kabinie kierowcy;
l) system sterowania odbiornikami:
 panel dotykowy typu „touch screen”, czytelny, mocowany w kabinie kierowcy i w przedziale
medycznym, umożliwiający:
- sterowanie sygnalizacją uprzywilejowania,
- sterowanie oświetleniem wewnętrznym przedziału oraz zewnętrznym (światła robocze,
oświetlenie uprzywilejowania),
- sterowanie układem ogrzewania dodatkowego oraz stacjonarnym ogrzewaniem
postojowym zasilanym z sieci 230V,
- sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji,
- sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania akumulatorów,
- sterowanie dodatkową sygnalizacją dźwiękową niskotonową,
- sterowanie drzwiami pomiędzy przedziałem kierowcy a przedziałem medycznym,
- sterowanie ogrzewaczem płynów infuzyjnych,
- sygnalizacja niedomknięcia drzwi ambulansu,
- ciągłe wyświetlanie daty i aktualnej godziny,
- regulacja pracy wyświetlacza (jasność, kontrast),
- przy drzwiach tylnych i przesuwnych panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach
i z tyłu ambulansu.
1.3. Wyposażenie określone w załączniku nr 3 do zarządzenia Nr 65/2012/DSM Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2012 r., zgodne z PN-EN 1865:
 wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta określone w pkt. 5.1.1 – 5.1.6, w tym:
- nosze główne rozłączne przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą
płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych
funkcji, z materacem z materiału nie przyjmującego krwi, brudu itp. przystosowanym do
mycia i dezynfekcji, posiadającym wbudowany system pasów/uprzęży służących do
transportu małych dzieci w pozycji leżącej lub siedzącej, potrójnie łamane z możliwością
ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej, pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha oraz
pozycji siedzącej, regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 75 stopni,
z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej
długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy, wysuwane uchwyty przednie i tylne do
przenoszenia noszy, składane barierki boczne, wyposażone w podgłówek bezpośrednio
mocowany do ramy noszy umożliwiający przedłużenie powierzchni leża w celu transportu
pacjentów o znacznym wzroście, obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg;
- transporter noszy głównych z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy
załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu, z systemem szybkiego i bezpiecznego
połączenia z noszami, regulacja wysokości na min. sześciu poziomach, ustawianie
wysokości wspomagane sprężynami gazowymi, system niezależnego składania się
przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do ambulansu i rozładunku
z ambulansu pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez
jedną osobę, możliwość regulacji wysokości najazdu na lawetę przez użytkownika na

numer postępowania: ZOZ/ZP/PN/07/8/2015

st r .

5

minimum trzech poziomach, możliwość ustawienia pozycji drenażowych, obciążenie
dopuszczalne transportera powyżej 200 kg;
- krzesełko kardiologiczne z gąsienicowym systemem płozowym do zjeżdżania po
schodach, szerokość: min. 55 cm, dwa duże koła tylne ( min. ø15 cm ) i dodatkowe,
skrętne w zakresie 360° przednie kółka pomocnicze, wydłużane teleskopowo rączki
przednie, uchwyty tylne, wysuwany uchwyt ramy oparcia, min.2 pasy bezpieczeństwa,
dodatkowa podpórka pod stopy pacjenta, udźwig: min 200 kg;
- nosze podbierające - konstrukcja łopat metalowa, wielostopniowe z możliwością
złożenia na pół, 3 pasy bezpieczeństwa w komplecie, długość – min. 200 cm, szerokość
– min. 45 cm, udźwig min. 160 kg;
- deska ortopedyczna dla dorosłych wykonana z tworzywa sztucznego , łatwo
zmywalnego, minimum 12 dużych uchwytów do przenoszenia, długość – min. 180 cm,
szerokość – min. 43 cm, udźwig min. 160 kg, wyposażona w stabilizator głowy – 1 szt.,
system 2 klocków z otworami umożliwiającymi dostęp do tętnic szyjnych, podkładkę
z rzepem do przyczepiania klocków, paski do mocowania stabilizatora do deski, pasy
karabińczykowe oznaczone kolorami – 1 kpl.;
- deska ortopedyczna dla dzieci, wykonana z tworzywa sztucznego , łatwo zmywalnego,
minimum 12 dużych uchwytów do przenoszenia, długość – min. 130 cm, szerokość –
min. 30 cm, wyposażona w stabilizator głowy – 1 szt., system 2 klocków z otworami
umożliwiającymi dostęp do tętnic szyjnych, podkładkę z rzepem do przyczepiania
klocków, paski do mocowania stabilizatora do deski, pasy karabińczykowe oznaczone
kolorami – 1 kpl.;







wyposażenie unieruchamiające określone w pkt. 5.2.1 – 5.2.3;
wyposażenie do wentylacji i oddychania określone w pkt. 5.3.1 – 5.3.5;
wyposażenie diagnostyczne określone w pkt. 5.4.1 – 5.4.6;
wyposażenie do infuzji określone w pkt. 5.6.3 – 5.6.6;
wyposażenie do postępowania w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego określone w pkt.
5.7.1 – 5.7.12., w tym:
- defibrylator przenośny wyposażony w torbę z paskiem do przenoszenia na ramieniu,
min. 3 Akumulatory Li-On bez efektu pamięci, system ładowania akumulatorów ładowarka stanowiąca oddzielny moduł zapewniając ładowanie akumulatorów z sieci
230 V lub 12 V, tester ładowania akumulatora, czas pracy urządzenia na jednym
akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 210 defibrylacji x 200J,
codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia,
norma IP 44, defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna, defibrylacja w trybie ręcznym
i AED, dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360 J, dostępne poziomy
energii zewnętrznej – min. 20, automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z
uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta, defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w
obudowie defibrylatora i elektrody naklejane, w wyposażeniu łyżki dziecięce, łyżki twarde
z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie,
mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia, stymulacja
przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie, częstość stymulacji 40-170
impulsów/minutę, regulacja prądu stymulacji 0-200 mA, odczyt 3 i 12 odprowadzeń
EKG, automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG
uwzględniająca wiek i płeć pacjenta, alarmy częstości akcji serca, zakres pomiaru tętna
od 20-300 u/min, prezentacja zapisu EKG – 3 kanały na ekranie, ekran kolorowy o
przekątnej min. 8”, wydruk EKG na papierze o szerokości 100 mm, pamięć wewnętrzna
wszystkich rejestrowanych danych, transmisja danych przez modem 3G będący w
komplecie z urządzeniem do stacji odbiorczych, z którymi Zamawiający zawarł umowy;

- respirator transportowy przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od 1 roku życia,
tryb wentylacji kontrolowanej min. CMV, wyposażony w wbudowany manometr i
zastawkę ciśnieniową bezpieczeństwa regulowaną płynnie w zakresie 20-60 mbar,
wentylacja 100% -tlenem i mix tlenowy min. 60 %, niezależna regulacja objętości
minutowej i częstotliwości oddechowej, regulacja objętości oddechowej w zakresie min.
5-20 l/min, regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie min. 8-40 oddechów/min.,
funkcja inhalacja o przepływie min 0-15 l / min realizowana przy zasilaniu tlenem z butli
jak i z gniazda AGA instalacji ściennej, zastawka PEEP regulowana w zakresie min. 5-20
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l/min, przewód do pobierania tlenu z centralnej instalacji tlenowej karetki ze złączem
AGA, przewód pacjenta z zaworem pacjenta i maską nr 5, alarmy bezpieczeństwa optyczne i dźwiękowe : wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia,
wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączu tlenowym, rozładowania
baterii, zasilanie bateryjne – czas pracy baterii min. 1 rok, reduktor tlenowy i butla
o pojemności 2 l, respirator umieszczony w opakowaniu transportowym wraz z butlą
i reduktorem, z uchwytem ściennym do ambulansu.

2.
3.

Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od zawarcia umowy.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) zwanej w dalszej części Ustawą PZP.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) oraz przepisy
Kodeksu Cywilnego.
5. Zgodnie z art. 9 Ustawy PZP postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy
pisemnej
6. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP tj. 207.000 Euro
7. Zamawiający:
a) nie dopuszcza składania ofert częściowych
b) nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób
wykonania zamówienia (oferta wariantowa),
c) nie przewiduje aukcji elektronicznej,
d) nie zamierza zawierać umowy ramowej,
e) nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów,
f) nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust.1 pkt. 7 Ustawy PZP
8. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków.
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
a) wszyscy Wykonawcy lub przynajmniej jeden wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
muszą spełnić łącznie warunki wymagane od Wykonawców, o których mowa w Rozdziale II
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy
c) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy.
d) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)
10. Ustawa z 16.11.2006 r o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 nr 225, poz. 1635), Art. 1 cyt. ustawy o opłacie
skarbowej nie ma zastosowania do składanego wraz z ofertą pełnomocnictwa. SP ZOZ w Wągrowcu
jest jednostką organizacyjną posiadająca osobowość prawną, której podmiotem tworzącym jest Rada
Powiatu w Wągrowcu. SP ZOZ w Wągrowcu działa na podstawie ustawy z 15.04.2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. 2015, poz. 618), zatem nie jest podmiotem administracji publicznej który wykonuje
zadania z zakresu administracji publicznej.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Rozdział II: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych
oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. 2013, poz.231)
2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP oraz spełniają warunki, dotyczące:
2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania - ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia / nie
spełnia na podstawie oświadczeń/dokumentów zawartych w Rozdziale III SIWZ pkt. 1.1 Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodne z przepisami Art. 44 Ustawy
PZP o spełnianiu tego warunku
2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia - ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia / nie
spełnia na podstawie oświadczeń/dokumentów zawartych w Rozdziale III SIWZ pkt. 1.1.
1.
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizował co najmniej dwie
dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia, na kwotę co najmniej 300 000,00 zł brutto każda;
2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie;
2.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - ocena spełnienia warunku dokonana
będzie metodą spełnia / nie spełnia na podstawie oświadczeń/dokumentów zawartych w Rozdziale III
SIWZ pkt. 1.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodne
z przepisami Art. 44 Ustawy PZP o spełnianiu tego warunku;
2.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej - ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia / nie
spełnia na podstawie oświadczeń/dokumentów zawartych w Rozdziale III SIWZ pkt. 1.1 Warunek
zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową,
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę
minimum 500 000,00 zł.
ROZDZIAŁ III: DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA WYMAGANE W OFERCIE
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ustawy, należy przedłożyć:
1.1. oświadczenie w sprawie spełnienia przez wykonawcę warunków art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 zmianami) a określonych
w Rozdziale II SIWZ – załącznik nr 2.2 do SIWZ
1.2. Wykaz dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia wykonanych w okresie ostatnich trzech lat –
załącznik nr 2.4 do SIWZ
1.3. Kopia opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę
minimum 500 000,00 zł.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, należy
przedłożyć:
2.1. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) – załącznik nr 2.2
do SIWZ
2.2. aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.
3. Dokumenty Wykonawców zamieszkałych lub mających siedzibę poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 2, ppkt. 2.2-2.4, przedkłada
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert
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 - wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
1.
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Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem
4. Udział w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego
4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni załączyć do oferty umowę:
a) w przypadku spółki cywilnej umowę spółki i, o ile nie jest to uregulowane w umowie spółki, uchwałę
uczestników spółki w sprawie reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) wykreślony.
4.2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty,
o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2.1-2.4
4.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie jeden komplet
dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1.1 oraz pkt. 5-6. Dokumenty te powinny być
przygotowane w taki sposób aby Zamawiający mógł dowiedzieć się, jaki udział w wykonaniu
zamówienia będzie miał każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.4. Pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.5. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, należy
wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
5. Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1-4
5.1. wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2.1 do SIWZ
5.2. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o braku przynależności
do grupy kapitałowej, o treści określonej – załącznik nr 2.3 do SIWZ
5.3. pełnomocnictwo - tylko w przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez
umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać stosowne
upoważnienie.
5.4. w przypadku, gdy Wykonawca polega wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust 2b ustawy PZP - przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
5.5. Specyfikacja techniczna oferowanego pojazdu oraz wyposażenia, zgodnie z wymaganiami określonymi
w rozdziale I pkt. 1.1. – 1.3.
Rozdział IV: Sposób przygotowania oferty
1.

2.

3.

4.

5.

Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę (wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi przez
SIWZ dokumentami). Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez danego Wykonawcę.
Ofertę należy przygotować na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2.1 do niniejszej SIWZ,
stanowić on będzie pierwszą stronę oferty (wzór formularza jest obowiązkowy). UWAGA: W przypadku,
gdy jakikolwiek załącznik bądź jego część nie dotyczą Wykonawcy, może on wpisać w treści danego
załącznika - „nie dotyczy”, bądź zostawić puste pole.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie
nieścieralnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Oferta powinna być zszyta lub
spięta (np. zbindowana).
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na
złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
W przypadku gdyby Wykonawca jako załącznik do oferty dołączał kopię jakiegoś dokumentu powyższa
kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument, notariusza
lub przez złożenie własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem „za zgodność”, przez osobę
uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Załączniki ofert stanowią jej integralną
cześć.
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Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
7. W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez umocowania prawnego
do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać stosowne upoważnienie.
8. Wszystkie stronice (czyt. kolejne kartki lub strony, ważne aby zachować ciągłość numeracji dla
zapisanych stron, nie wymagamy numerowania czystych stron) oferty powinny być ponumerowane
i podpisane (czyt. parafowane) przy czym co najmniej na pierwszej stronie oferty podpis (podpisy) był
opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Wykonawca może parafować dokumenty składane w
oryginale, jednak nie jest to wymóg bezwzględny, jeżeli są one już podpisane przez wystawcę
dokumentu.
9. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień (dotyczy: załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4)
z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez Zamawiającego, lub które są konieczne
do korekty błędów popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku, wszelkie miejsca, w których
Wykonawca naniósł zmiany, poprawki winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
10. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach:
zewnętrzna opisana hasłem:
nie otwierać przed 14.09.2015 godz. 10.15
ZOZ/ZP/PN/07/8/2015
6.

wewnętrzna z adresem i nazwą Wykonawcy
W przypadku braku powyższej informacji (zewnętrzna koperta), Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed
wyznaczonym terminem otwarcia, lub jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
11. Oferta winna być trwale zabezpieczona uniemożliwiając zmianę jej zawartości. Zamawiający zaleca,
aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną
dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych
śladów naruszenia.
12. Złożone w ramach oferty materiały i dokumenty nie podlegają zwrotowi.
13. Zamawiający informuję, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o
zamówienie publiczne są jawne od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie
później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
14. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.) rozumie się nie
ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP
15. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone
w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w punkcie 10 z dodaniem słów „Materiały poufne”,
lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty
Rozdział V: Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1.

2.
3.
4.

5.

Zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy PZP przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 09 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014, poz. 915).
Zgodnie z w/w ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych,
którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia
się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
Obowiązek właściwego określenia stawki podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, który prowadząc
działalność gospodarczą w danej branży ma obowiązek właściwego jej stosowania.
Za cenę oferty przyjmuje się łączną wartość oferty brutto (z podatkiem VAT). Cenę za wykonanie
przedmiotu zamówienia należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zgodnie z art. 87 ust. 2 Prawa, Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz 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.
W szczególności Zamawiający poprawi:
a) błędne obliczenie prawidłowo podanej przez Wykonawcę stawki podatku VAT,
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b) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto,
c) błędne zsumowanie w ofercie wartości brutto,
Zamawiający w przypadku, gdy nie będzie mógł skorzystać z ww. zasad poprawy omyłek
rachunkowych będzie kierował się następującym sposobem poprawienia „oczywistej omyłki
rachunkowej” zgodnie, z którym błąd popełniony przez Wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na
uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego przy założeniu jednak, że składniki
działania są prawidłowe i który można jednoznacznie poprawić, zostanie poprawiony z zastosowaniem
powszechnie znanych reguł arytmetycznych.
Rozdział VI: Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ
Każdy z Wykonawców może otrzymać informacje dotyczące SIWZ. Informacji udziela:
Hubert Binarsch – Spec. ds. Zamówień Publicznych, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00;
tel/fax (0-67)2681527 (email: zampub@zozw.internetdsl.pl)
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
drogą elektroniczną (email: zampub@zozw.internetdsl.pl;) lub faxem (067) 26 81 527. Zawsze
dopuszczalna jest forma pisemna na adres Zespół Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec,
ul. Kościuszki 74 - z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie PZP oraz SIWZ Rozdział
VI pkt. 4
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
4. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza przesyłania drogą elektroniczną (tj. email) zawiadomień których
treść dotyczy Działu VI Ustawy PZP – Środki Ochrony Prawnej.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert
6. Wykonawca może wskazać, w trybie zapytania postanowienia w proponowanym projekcie umowy, co
do których ma wątpliwości lub z którymi nie może się zgodzić. W razie przemilczenia zastrzeżeń może
się okazać, że nie będzie można zmienić postanowień umowy po terminie składania ofert i umowa nie
będzie mogła być zawarta ze względu na odmowę jej podpisania przez wybranego wykonawcę.
7. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
8. Wyjaśnienia treści SIWZ, odpowiedzi na zapytania, oraz inne informacje zamieszczane będą na
stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalwagrowiec.pl
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
10. Przesłanie korespondencji na inny adres (numer faksu, adres email) niż zostało to określone w SIWZ
może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji
we właściwym terminie.
11. Pisma kierowane do Zamawiającego winny być opatrzone numerem postępowania,
tj. ZOZ/ZP/PN/07/8/2015
1.

Rozdział VII: Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty należy składać do dnia 14.09.2015 r. do godz. 10.00 wyłącznie w Sekretariacie budynku
administracyjnego ZOZ Wągrowiec (pok. nr 8, w godzinach od 07.25 do 14.30) – Zamawiający nie
odpowiada za przesyłki / oferty złożone poza w/w miejscem
2. W przypadku przesyłki pocztą liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego (stempel
Zamawiającego), a nie data stempla pocztowego.
3. Wykonawcy swoje oferty mogą także przesłać pocztą lub drogą kurierską pod warunkiem, że wpłyną
one do siedziby Zamawiającego - SEKRETARIAT w godzinach jego pracy do upływu terminu
przewidzianego na składanie ofert. W przeciwnym razie oferty, które wpłyną do innych komórek
organizacyjnych lub po godzinach pracy mogą zostać z tego powodu nie zarejestrowane w
wyznaczonym czasie i zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie, natomiast w postępowaniu
o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach
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wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu
oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
4. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien we
własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej
uszkodzeniu w czasie transportu.
5. Wykonawca na życzenie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą i godziną wpływu.
6. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt. 1 zostaną zwrócone
bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, bez względu na przyczyny
opóźnienia.
Rozdział VIII: Miejsce i termin otwarcia ofert
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2015 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego,
ul. Kościuszki 74 (budynek administracji – sala nr 13)
Rozdział IX: Okres związania z ofertą i prawo zmiany lub wycofania oferty przed terminem składania ofert
1.

2.

3.

4.

Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach zamawiający przedłuży termin
związania z ofertą o oznaczony okres, jednak nie dłuższy niż 60 dni.
Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki,
modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert muszą
zostać złożone w opakowaniu zgodnie z opisem w rozdziale IV pkt. 10 SIWZ, dodatkowo oznaczonym
słowem ,,ZMIANA".
Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać złożoną ofertę składając odpowiednie
oświadczenie w opakowaniu zgodnie z opisem w rozdziale IV pkt. 10 SIWZ dodatkowo oznaczonym
napisem ,,WYCOFANIE".
Żadna z ofert nie może być zmodyfikowana ani wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania
ofert.

Rozdział X: Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium można wnieść w jednej z niżej wymienionych form:
a) w pieniądzu, przelewem na konto: PKO BP S.A. O/WĄGROWIEC numer: 70 1020 3903 0000 1002 0011
8117 z adnotacją „Dostawa ambulansu ratunkowego na potrzeby ZOZ w Wągrowcu” z takim
wyprzedzeniem, aby wyżej wymienione środki znalazły się na koncie Zamawiającego przed terminem
składania ofert;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze
zm).
3. Dowód wniesienia wadium w przypadku wpłaty na konto lub wadium w pozostałych formach należy
dostarczyć w formie oryginału do siedziby Zamawiającego przy ul. Kościuszki 74 (budynek administracji –
Sekretariat) do terminu składania ofert.
4. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty zaakceptowaną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego
wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 PZP.
5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie punktu 18.5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
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przez Zamawiającego.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika
to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
10. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego
w razie:
a) odmowy podpisania umowy w spawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) niewniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
11. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej
lub kilku następujących formach określonych w art. 148 ust. 1 PZP:
1) w pieniądzu – tylko i wyłącznie przelewem – na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w piśmie
informującym o wyborze oferty,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Rozdział XI: Informacje o trybie otwarcia oraz formalnej i merytorycznej ocenie ofert
Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Otwarcie jest jawne dla wszystkich chętnych.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. Koperty oznaczone „Wycofane” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty
wewnętrzne nie będą otwierane.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego
oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu realizacji zamówienia.
Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania. Druk ZP12 zostanie udostępniony na
stronie www.szpitalwagrowiec.pl
5. 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
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3 Ustawy).
6. Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP ( art. 26 ust. 4
ustawy).
7. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert (art. 87 ust. 1 Ustawy PZP). Niedopuszczalne
jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,
z zastrzeżeniem pkt. 12, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
8. Zamawiający dokona badania ofert i sprawdzi, czy są zgodne z SIWZ i nie naruszają Ustawy PZP.
W sytuacji opisanej w pkt. 4-5 Zamawiający dokona powtórnego badania ofert. W przypadku
zaistnienia przesłanek zawartych w art. 24 ustawy PZP, Zamawiający wykluczy Wykonawcę
z postępowania.
9. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
10. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi wykluczonego Wykonawcę, niezwłocznie
po wyborze oferty najkorzystniejszej (art. 92 ust. 3 ustawy PZP), podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.
11. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (art. 90 ust. 1 ustawy
PZP).
1.
2.
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12. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia (art. 90 ust. 3 ustawy PZP).
13. Zamawiający poprawi w ofercie (art. 87 ust. 2 ustawy PZP):
a) oczywiste omyłki pisarskie
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
14. Zamawiający odrzuci ofertę (art. 89 ustawy PZP), jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą;
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87
ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy PZP;
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
15. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi
w SIWZ.
Rozdział XII: Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
L.p.

Kryterium

Waga
(%)

Wzór
KC = ( Cn /Cb ) x 100pkt x 95%

1

Cena
ofertowa

95

Cn – najniższa cena spośród
oferowanych
Cb - cena badanej oferty
KD = ( Dn /Db ) x 100pkt x 5%

2

Termin
wykonania

5

Dn – najkrótszy termin wykonania
spośród oferowanych
Db – termin wykonania badanej oferty

Objaśnienie
Każda oferta będzie przeliczana
proporcjonalnie w stosunku do oferty z
najniższa ceną (uzyskany wynik zostanie
zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
Każda oferta będzie przeliczana
proporcjonalnie w stosunku do oferty
z najkrótszym terminem wykonania
(uzyskany wynik zostanie zaokrąglony do 2
miejsc po przecinku). Oferta bez
ustalonego terminu wykonania otrzyma 0
pkt.

Rozdział XIII: Informacje dodatkowe
1.

2.

3.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może
zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.
Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i udostępniona na stronie internetowej zamawiającego: www.szpitalwagrowiec.pl i jeżeli
Zamawiający uzna za konieczne przedłuży określony w rozdziale VII pkt. 1 SIWZ termin składania ofert
w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień
lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie
wcześniej ustalonego terminu składania ofert będą podlegały nowemu terminowi.
Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający może
udostępnić po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. Oferty stają
się jawne po ich otwarciu.
Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione
innym uczestnikom postępowania.
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4.

5.

Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie, wg. poniższych zasad:
a) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;
b) Zamawiający odpłatnie umożliwi kopiowanie (ksero) dokumentów
c) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego
urzędowania.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, przez co należy
rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów opisanych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i sporządzoną zgodnie z unormowaniami ustaw
i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozdział XIV: Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Rozdział XV: Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach gdy:
1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, w której Zamawiający
może zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3. w przypadkach o których mowa w art. 91 ust. 5 zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
5. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział XVI: Pouczenie o środkach ochrony prawnej
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte Dziale VI – Środki Ochrony Prawnej.
Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo
zamówień Publicznych.
Rozdział XVII: Postanowienia końcowe i udzielenie zamówienia
1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli
oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców,
którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta
2. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 1, ppkt. a) Zamawiający zamieści na stronie
internetowej www.szpitalwagrowiec.pl
3. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych w:
a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b) złożonej ofercie,
c) wzorze umowy – Rozdział XVIII SIWZ
jeżeli:
a) spełni wymagania ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
b) spełni wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
c) złoży ofertę uznaną za najkorzystniejszą, w oparciu o podane kryteria wyboru.
4. Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o
wyborze oferty. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta,
Zamawiający zawrze umowę przed upływem terminu o którym mowa w art. 94 ust. 2 Ustawy PZP
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5.
6.
7.

8.

Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie
Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy z więcej niż jednym Wykonawcą.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę która otrzymała największą ilość punktów
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania.
Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

Rozdział XVIII: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy – PROJEKT
UMOWY
Numer
Dotyczy

Biuletyn Zamówień Publicznych nr

Załączniki
Zawarta

……………………. r. w Wągrowcu

pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, reprezentowanym przez dr. n. med. Rafała Spachacza –
Dyrektora, z siedzibą w Wągrowcu, przy ul. Kościuszki 74, posiadającym NIP: 766-10-15-232,
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
………………………………..…………, reprezentowanym przez ……………………………………, z siedzibą
w ……………………………………………., posiadającym NIP:, ……………….REGON: ……………….,
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

§ 1. Oświadczenia stron
1. Zamawiający oświadcza, iż posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia niniejszej umowy
na zasadach niżej opisanych.
2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymogami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, dysponuje
niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz
pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy oraz, że znajduje się w sytuacji finansowej
zapewniającej jego wykonanie.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz
załącznikami, uzyskał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane i wyjaśnienia do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres ___ miesięcy
od dnia protokolarnego odbioru.
§ 2. Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę ambulansu ratunkowego typu „C”,
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód do siedziby Zamawiającego na własny koszt i
odpowiedzialność.
3. Dostarczony samochód musi spełniać wymagania przepisów prawa obowiązujących na terenie RP w
zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego.
4. Wykonawca wraz z pojazdem ma obowiązek dostarczyć:
a) instrukcję obsługi w języku polskim,
b) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,
c) książkę przeglądów serwisowych,
d) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu
e) świadectwo zgodności WE
§ 3. Nadzór nad realizacją umowy
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1. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego pełnić będzie __________________.
2. Osoba wskazana w ust. 1 powyżej nie jest władna zaciągać zobowiązań finansowych w imieniu
Zamawiającego.
3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany umowy, a dla skuteczności wymaga
pisemnego poinformowania drugiej strony umowy o jej zaistnieniu.
§ 4. Termin wykonania
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 30 dni od zawarcia niniejszej umowy.
§ 5. Przekazanie przedmiotu umowy
Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru, podpisanego
przez upoważnionych do tego przedstawicieli stron. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiający
udzieli Wykonawcy dodatkowego 7-dniowego okresu na ich usunięcie.
§ 6. Wynagrodzenie ryczałtowe
1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania wszelkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy jest
ryczałtowe w wysokości:
a) netto ………..zł (słownie: ), powiększone o kwotę podatku VAT o wartości 23% ,………… zł,
b) netto ………..zł (słownie: ), powiększone o kwotę podatku VAT o wartości 8%,……….… zł,
co daje łączną kwotę brutto ……..zł (słownie:
).
Wynagrodzenie ma charakter ostateczny i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru.
3. Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w treści
tejże faktury, w terminie do 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo
sporządzonej faktury.
4. Zapłatę przez Zamawiającego uważa się za dokonaną z dniem obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
5. Strony ustalają, iż stopień inflacji, zmiana kursu złotego, jak też wszelkie inne okoliczności, mogące
spowodować wzrost kosztów wykonania przedmiotu umowy, stanowią element ryzyka Wykonawcy,
a w związku z powyższym nie mogą stanowić podstawy żądania zmiany wysokości wynagrodzenia
ryczałtowego.
6. Wykonawca, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, nie jest uprawniony do dokonywania przelewu
jakichkolwiek wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.
§ 7. Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających
z niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułów i wysokościach
określonych poniżej:
a) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 4 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego
w §6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto
określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1,
d) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.
2. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych
odszkodowania uzupełniającego, przewyższającą wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku braku możliwości
potrącenia Zamawiający wystawi noty obciążeniowe z 7-dniowym terminem płatności.
§ 8. Zawieranie umów z podwykonawcami
Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przekazać Zamawiającemu
pisemną informację o podwykonawcach, którzy będą realizować zamówienie. W przypadku zamiaru
zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną
zgodę Zamawiającego na zmianę podwykonawcy.

1.

2.

§ 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Dla zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań Wykonawca wniesie zabezpieczenie
stanowiące 5% (pięć procent) ceny ofertowej, tj. w wysokości: ____________________________
w formie ........................................
Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w terminie
do 14 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego.
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§ 10. Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym, a także
w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje
jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych
do realizacji niniejszej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu wynosi 10 dni od powzięcia wiadomości
o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy.

§ 11. Zmiany umowy
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej
zmiany oraz określił warunki takiej zmiany umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, w razie wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie części umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. W przypadku, o którym mowa
wyżej Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
za prace faktycznie wykonane do dnia
zawiadomienia go przez Zamawiającego o zmniejszeniu zakresu przedmiotu umowy,
b) w przypadku zmniejszenia stawki podatku od towarów i usług,
c) zmiany terminu realizacji umowy z powodu:
- skrócenia terminu wykonania umowy,
- siły wyższej.

§ 12. Postanowienia końcowe
1. W razie sporu w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, strony są zobowiązane do wyczerpania drogi
postępowania polubownego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją postanowień
niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego.
3. Załączniki stanowią integralną część umowy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron umowy.

--------------------------WYKONAWCA

--------------------------ZAMAWIAJĄCY

Załączniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.
3. Pełnomocnictwo do podpisania umowy.
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CZĘŚĆ II - FORMULARZ OFERTY I ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK NR 2.1

.......................................................
Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

Przedmiot zamówienia
Klasyfikacja CPV
Części zamówienia

n/d

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 207.000 Euro

Publikacja

Biuletyn Zamówień Publicznych nr 200976 – 2015 z dnia 06.08.2015

Powiązania

n/d

Podstawa

Art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 39, art. 43 ust.1 - Ustawa z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)

Numer postępowania
Wypełnia Wykonawca

Nazwa Firmy
(w przypadku
konsorcjum zaznaczyć
lidera)

Zarejestrowana siedziba,
adres

Telefon/fax
Osoba upoważniona do
kontaktów z
Zamawiającym
w sprawie
przetargu/oferty
(dział ZP itp.):
Reprezentacja strony
umowy zgodnie z KRS,
pełnomocnictwem lub
innym dokumentem
(aktualny na dzień
złożenia oferty)

Imię i nazwisko:
telefon/fax:
e-mail:
Imię i nazwisko:

stanowisko / funkcja:
Miejscowość:

Oferta sporządzona,
zawiera

Data:
Numeracja: od ……….……… do ………….…….

numer postępowania: ZOZ/ZP/PN/07/8/2015

podpis Wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela
st r . 1

OFERTA CENOWA

Wartość
całkowita netto

1)

Wartość
całkowita brutto

Termin realizacji zamówienia
(podać w dniach)

1)

Termin realizacji zamówienia – WYMAGANY MAX DO 30 DNI

Wymagania / Oświadczenia / Dokumenty:
l.p.

Warunek / Oświadczenie / Dokumenty

Wpisać
odpowiednio:
TAK / NIE /
lub zgodnie z
Rozdz. IV.2 SIWZ

oświadczamy, że na podstawie art.8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz
art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.
1503 z późn. zm.)
1

UTAJNIAMY informacje zawarte w naszej ofercie, które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, w zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2

W związku z utajnieniem dokumentów w pkt. 1) oświadczamy, że:

a)

wymienione wyżej informacje zostały w naszej firmie objęte ochroną jako informacje
nieujawnione, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa

b)

informacje te nie były nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły one części materiałów
promocyjnych i podobnych, ani nie zapoznawano z nimi innych jednostek gospodarczych i
administracyjnych w trybie jawnym,

c)

zastrzeżenie niejawności informacji w pkt. 1) jest nadal ważne

3

spełniamy warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust.1 Ustawy PZP

4

spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 PZP i przedstawiamy
wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków

5

uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert

6

oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz
opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy
konieczne informacje do przygotowania oferty.

7

zawarty w rozdziale XVIII SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach

Dokumenty wspólne dla wszystkich wykonawców
8

wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2.1 do SIWZ

9

oświadczenie w sprawie spełnienia przez wykonawcę warunków art. 22 ust. 1 i nie
podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) – załącznik nr 2.2 do
SIWZ

10

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o braku
przynależności do grupy kapitałowej, o treści określonej – załącznik nr 2.3 do SIWZ
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11

12

13

tylko w przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez umocowania
prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać stosowne
upoważnienie - wpisać obok TAK - jeżeli wymagane, NIE - jeżeli nie wymagane
w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp - przedstawia pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia

wykaz usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia wykonanych w okresie
ostatnich trzech lat – załącznik nr 2.4. do SIWZ

Wykonawca zamieszkały lub mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

14

15

16

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca zamieszkały lub mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
17
a)

b)

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
18

umowa spółki cywilnej lub uchwała Wspólników lub udziałowców spółki w sprawie
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

19

umowa konsorcjum

Inne dokumenty, nie ujęte w powyższym wykazie
20

inne:

21

inne:

numer postępowania: ZOZ/ZP/PN/07/8/2015

podpis Wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela
st r . 3

ZAŁĄCZNIK NR 2.2

.......................................................
Pieczęć Wykonawcy
Oświadczenie w sprawie spełnienia przez Oferenta warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)

Nazwa Firmy

Zarejestrowana siedziba,
adres
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do składania
oświadczeń woli

reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub
wpisany w odpowiednich dokumentach oświadczam, że:
1.
2.
3.

4.

(art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
(art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie
(art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy) dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
(art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia,

Ponadto nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1
i 2, które brzmią:
Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1.

2.

3.

4.

5.

wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których 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
wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
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osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
6. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
7. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
8. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
9. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012
poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku
10. wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowoakcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu,
komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
Art. 24. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1.

2.

3.
4.
5.

wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z
wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust.
1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, chyba ze udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt
2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
nie wnieśli wadium (jeżeli przewidziano w ogłoszeniu oraz SIWZ złożenie wadium) do upływu terminu
składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3,
albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą
złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania
nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 poz. 184, z pózn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba ze wykażą, ze istniejące miedzy nimi
powiązania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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ZAŁĄCZNIK NR 2.3
.......................................................
Pieczęć Wykonawcy

Nazwa Firmy

Zarejestrowana siedziba,
adres
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do składania
oświadczeń woli

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych informuję,
że nie należę do grupy kapitałowej/należę do grupy kapitałowej w skład której wchodzą niżej wymienione
1)
podmioty:

l.p.

Dane podmiotu
(nazwa, adres)

1

2

3

4

5

6

7

1)

niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK NR 2.4

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT DOSTAW*

L. p.

Rodzaj dostawy

Data wykonania

Inwestor

Wartość

1.

2.

*Zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie. Do wykazu należy załączyć dokumenty
potwierdzające, że zamówienie wykonano należycie (np. poświadczenia, referencje)

numer postępowania: ZOZ/ZP/PN/07/8/2015

podpis Wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela
st r . 7

