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Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku  

Adres do korespondencji:  

ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie  

NIP: 567-15-32-011  

Regon: 000308703  

KRS Nr: 0000033369  

Fax: (23) 662 32 14  

Tel.: (23) 661 34 00  

e-mail: przetargi@szpitalplonsk.pl  

Godziny urzędowania: 7.30-15.05  

 

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1986 z późń. zm.) zwanej w dalszej części SIWZ ,,ustawą Pzp”, a także wydanych na podstawie 

niniejszej ustawy aktów wykonawczych.  

2. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8  ustawy Pzp. 

3. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp informuje, iż w postępowaniu zastrzega sobie możliwość, że 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w systemie ratalnym fabrycznie nowych ambulansów typu C wraz  

z wyposażeniem medycznym na potrzeby SPZZOZ w Płońsku – ilość 2 sztuki. 

2. Zamawiający wymaga zaoferowania fabrycznie nowego ambulansu, wyprodukowanego nie wcześniej niż  

w roku 2018 z wyposażeniem medycznym na potrzeby SPZZOZ w Płońsku wraz z finansowaniem zakupu  

i rozłożeniem spłaty całkowitej ceny zamówienia (wartość kompletnego ambulansu oraz wartość usługi 

finansowania) na 48 rat tj. 48 miesięcy. 

3. Oferowana karetka (ambulans) musi posiadać parametry techniczne zgodnie z wymogami zharmonizowanej 

polskiej normy PN EN 1789 wymaganej przez NFZ. 

4. Oferowany ambulans musi posiadać fabrycznie nowe wyposażenie, wolne od wad, objęte gwarancją 

producenta pojazdu, spełniające wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym           

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 305), obowiązujących norm PN EN 1789 dla środka transportu drogowego typu C oraz PN-EN 1865 

(wymagania dotyczące noszy i innego sprzętu medycznego do przemieszczania pacjenta stosowanego  

w ambulansach drogowych) lub równoważne. 

5. Minimalne wymagania dotyczące samochodu bazowego, przedziału medycznego oraz sprzętu medycznego 

zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ stanowiący opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych 

przedmiotu zamówienia. 

6. Oferowany ambulans musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy 

wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  
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i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych  

i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 407), Podsumowanie Badań 

oraz Certyfikat Zgodności zgodnie z PN EN 1789. Homologacja oferowanego ambulansu musi umożliwiać 

rejestrację w Polsce. 

7. Sprzęt medyczny musi być zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (t.j. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 175 z późn.zm.). 

8. Zaoferowane wyposażenie i sprzęt medyczny muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu  

i używania w Polsce, oraz spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r.  

o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn.zm.).  

9. Dostarczony ambulans oraz sprzęt medyczny powinny być nowe i nieużywane, bez defektów, błędów 

konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić podczas jego 

użytkowania. 

10. Wykonawca zapewni dla oferowanego ambulansu pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy 

medycznej i wyposażenia medycznego oraz pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w Autoryzowanej 

Stacji Obsługi. 

11. Wymagania dotyczące finansowania: 

1) okres finansowania: 48 rat, raty stałe, równe przez cały okres użytkowania, 

2)  W wartości oferowanego przedmiotu należy wydzielić koszt finansowania płatności ratalnej. 

12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis 

wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia.  

13. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze 

umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

14. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   

Główny przedmiot: 34114121-3 Karetki, 33100000-1 Urządzenia medyczne. 

 

15. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na zadania. 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

 

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia: 

 

Wymagany termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia – do 100 dni kalendarzowych od dnia 

zawarcia mowy.  

                 

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu:  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.  

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

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.  

3) zdolności technicznej lub zawodowej; 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.  

 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego występują 

podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony 

do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 

lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. 

zm.)  lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z 

późn. zm.), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.)  , 

c) skarbowe, 

d) 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. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2); 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 

udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami 

selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające  

w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 

innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 

między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać 

za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 628); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne; 
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12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, 

oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące 

między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

4. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie      

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp tj.: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono,  

z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498); 

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 3 ppkt 2) i 3) oraz 5) - 9) lub pkt 4 może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,  

w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

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

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 

stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 

sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu.  

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 5. 

7. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

2) W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  

3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy. 

5) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać, iż brak jest 

podstaw do jego wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12) - 23)  oraz ust. 5 

pkt 1) ustawy Pzp. 

6) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, 

Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

 

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 

 

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 
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1) oświadczenie  dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 3 do SIWZ) 

2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik Nr 4 do SIWZ) 

2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 składane są w oryginale. 

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

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje  

o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 2). 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa  

w pkt. 1 ppkt. 1) i 2)  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty  

te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,  

w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

5. W terminie 3 dni od  dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru załącznik Nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

6. Działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie 

Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni 

terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których 

mowa art.25 ust.1 ustawy Pzp: 

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

7. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6 ppkt 1) a), 

dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia. 

 

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub 

roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego: 

1) Dokumenty i oświadczenia z niniejszego punktu składane są na wezwanie Zamawiającego na 

podstawie art. 26 ust 2 

a) Foldery oferowanego ambulansu oraz sprzętu medycznego. Opisy i inne materiały, opisujące 

oferowany asortyment co najmniej pod kątem potwierdzenia wymaganych parametrów, których 

autentyczność musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. 

b) Deklaracje zgodności CE wystawione zgodnie z przepisami prawa polskiego potwierdzające 

zgodność zabudowy medycznej z wymogami aktualnej normy PN EN 1865;  

c) Deklaracja zgodności z normą 1789 dla ambulansu 

d) Świadectwo homologacji dla pojazdów skompletowanych wydane na podstawie przepisów 

aktualnie obowiązujący (wystarczającym będzie załączenie dokumentu     wystawionego przez 

właściwy urząd - bez dodatkowych załączników tj. np. karta wzoru podpisów)  

 

9. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa pkt 6 ppkt. 1) a) - składa dokument lub dokumenty wystawione  

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert.  
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2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje 

się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby  - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  

w pkt. 6 i 8 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych  

i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty. 

11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 6 i 9 które 

znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 

przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności,  

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów,  

o ile są one aktualne. 

12. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia o którym mowa w Rozdziale VI pkt. 1 niniejszej SIWZ, 

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

lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie 

do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami: 

 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem operatora 

pocztowego lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 

określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę za pośrednictwem 

operatora pocztowego winny być składane na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres email wskazany w Rozdziale I niniejszej SIWZ. 

5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy 

użyciu środków komunikacji elektroniczne, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. W przypadku gdy Wykonawca nie potwierdzi otrzymania korespondencji od Zamawiającego 

przekazanej e-mailem, Zamawiający przyjmie, zgodnie ze wskazaniem urządzeń technicznych poprawność 

dostarczenia wiadomości.  

6. Dla usprawnienia przebiegu postępowania Wykonawca w ofercie wskazuje adres e-mail, na który 

Zamawiający będzie przekazywał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje.  

7. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie dopuszcza innego sposobu komunikowania się zarówno                

z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami niż wskazany  
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w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy 

kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny i/lub osobisty w swojej siedzibie. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w sposób podany w pkt. 1. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek  

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek  

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie 

terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na 

stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert 

do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści SIWZ 

prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 

czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert określony  

w Rozdziale XI niniejszej SIWZ. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza na stronie 

internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniana na tej stronie oraz Zamawiający zamieszcza ogłoszenie  

o zmianie ogłoszenia.  W takim przypadku, wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawców i Zamawiającego 

dotyczące wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 

10. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie spraw formalno - prawnych jest   

Sławomir Potwardowski 

 

Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium: 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 

 

Rozdział IX. Termin związania ofertą: 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 

dni.  

 

Rozdział X. Opis sposobu przygotowywania ofert: 

 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia.   

2. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować 

ofertę zgodnie z wymogami określonymi w tym dokumencie. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

Wykonawca może skorzystać z wzorów dokumentów opracowanych przez Zamawiającego. Zamawiający 

dopuszcza również, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod 

warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje oraz istotna treść 
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odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz warunkom 

określonym w ustawie Pzp, a także aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.  

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, w tym wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć 

pod rygorem nieważności w formie pisemnej (napisaną maszynowo, komputerowo lub inną trwałą techniką). 

Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument sporządzony w języku obcym winien być 

złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6. Razem z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

1) wypełniony i podpisany Formularz oferty (wg wzoru Załącznik Nr 1 do SIWZ) 

2) wypełniony i podpisany Opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu 

zamówienia (wg wzoru Załącznik Nr 2 do SIWZ) 

3) wypełnione i podpisane Oświadczenia określone w Rozdziale VI pkt. 1 ppkt. 1) i 2) niniejszej SIWZ 

(wg wzoru Załącznik Nr 3 i 4 do SIWZ)  

4) niezbędne pełnomocnictwa - jeżeli zostały udzielone. 

7. Ofertę wraz z ww. załącznikami Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale. 

8. Formy złożenia oświadczeń i dokumentów wskazane zostały w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), w szczególności: 

a) oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale 

b) dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż ww. oświadczenia, składane są w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

9. Dokumenty złożone w postaci kopii muszą być opatrzone imienną pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej  

oraz dopiskiem  „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 

odpowiednio Wykonawca, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

lub podwykonawców każdy z nich w zakresie dokumentów, które go dotyczą. 

10. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę(-y) upoważnioną (-e) do 

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze 

Sądowym / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym dokumencie 

właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy i upoważnioną do  zaciągania w jego imieniu zobowiązań 

w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub 

pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, oferta 

musi być podpisana przez wszystkie te osoby. 

11. Jeżeli osoba uprawniona do reprezentacji / podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 

pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty lub 

podpisania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo to musi zostać 

dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia 

pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). 

12. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

13. Wszystkie poprawki, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, przesłonięcie 

korektorem itp. powinny być parafowane przez Wykonawcę/osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 

14. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i zaparafowane 

przez osobę upoważnioną oraz połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację. 



- 10 - 

 

15. Zaleca się wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych 

wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie informacje wymagane  

w niniejszej SIWZ. 

16. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu,  

w przypadku, gdy złożona kopia  dokumentu  zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub 

budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

17. Zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty złożone w prowadzonym postępowaniu są 

jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji    

(Dz. U. 2018 poz. 419), jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,  

o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

18. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 

złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że 

wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

19.   Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. 

20. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90    

ust. 1 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 

zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne 

wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

21. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak 

składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 

„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 

poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

22. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać swa ofertę poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

23. Wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

24. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści 

oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

25. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być oznaczone w sposób następujący: 

 

 

………………………………………. 

/nazwa, adres, nr telefonu  Wykonawcy/ 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku  

ul. Henryka Sienkiewicza 7  

09-100 Płońsk   

  

z oznakowaniem:  
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OFERTA 

Dostawa fabrycznie nowych ambulansów typu C wraz z wyposażeniem medycznym 

nr sprawy FZP.261.8.2019 

Nie otwierać przed 11.06.2019 r., godz. 12:15 

 

26. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / 

opakowania. 

27. Na kopercie/opakowaniu należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty w przypadku 

dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie lub jej zmianę albo wycofanie. 

 

Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

 

1. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w sekretariacie (budynek administracyjny, parter) 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, do dnia 11.06.2019 r. do godziny 12:00  

i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w Rozdziale X pkt. 25 SIWZ.   

2. Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego.  

3. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Pokój nr 26 - pokój 

Kierownika Działu ds. Zamówień Publicznych (budynek administracyjny, II piętro) Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku,  

ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, w dniu 11.06.2019 r. o godzinie 12:15.  

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

każdej części zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 

ust. 4 ustawy Pzp. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z podziałem na części, 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny: 

 

1. Wykonawca poda cenę ofertową w Formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia. Cena ta obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do 

Zamawiającego (cenę netto przedmiotu zamówienia, koszty rozłożenia na raty, koszt szkolenia personelu, 

ubezpieczenie przedmiotu zamówienia za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszty 

załadunku i rozładunku u Zamawiającego, wszelkie koszty odprawy celnej, cło, podatek VAT, inne). 

2. Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

3. Cenę oferty należy podać łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki 

(procentowej) podatku VAT i jego wysokości. 
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4. Cena ofertowa musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie (do drugiego miejsca po przecinku). 

Brak określenia ceny w postaci słownej poczytany zostanie za błąd co do formy oferty i nie będzie skutkować 

jej odrzuceniem. 

5. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2  pkt 2) ustawy Pzp poprawia w ofercie omyłki rachunkowe  

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 

6. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w polskich złotych (PLN). 

 

Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

(Waga) 

Opis metody przyznawania punktów 

1 Cena 60% Cena najniższa wśród ofert podzielona przez cenę danego 

wykonawcy x 60% x 100 

2 Gwarantowane parametry 

techniczne* 

40% Ilość pkt przyznanych danemu Wykonawcy podzielona 

przez największą ilość pkt wśród ofert 

*Przez gwarantowane parametry techniczne należy rozumieć sumę punktów o których mowa w zał. Nr 2 do 

SIWZ Opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia – tabela 1 

dział II. SILNIK  pkt 2 i 3 

 

Kryterium K1 – cena - znaczenie (waga) 60% (porównywana będzie Cena Brutto zawierająca podatek 

VAT)  

K1=Cn/Co x 100pkt x 60% 

Cn – cena najniższa z ocenianych ofert (brutto)   

Co – cena ocenianej oferty (brutto)  

 

Kryterium K2 – gwarantowane parametry techniczne  

K2= To/Tmax X 100pkt x 40% 

To – liczba pkt gwarantowanych parametrów technicznych badanej oferty 

 Tmax - – liczba maksymalna w ofercie z największą ilością punktów.  

 

2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma 

maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana 

zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako 

wartość punktowa oferty.  

3. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów  

w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 

wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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Uwaga: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 

doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 

zgodnie z tymi przepisami. 

Uwaga: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku 

według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku 

w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 

 

Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2)    wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3)     wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

4)     unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt. 1 ppkt. 2) 

zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za 

niewystarczające. 

3. Informację, o której mowa w pkt. 1 ppkt. 1) i 4)  Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej. 

4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, 

Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp,  

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – 

jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których 

mowa w pkt. 5 jeżeli w niniejszym postępowaniu: 

1) złożono tylko jedną ofertę,  

2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 

ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 

postępowanie odwoławcze. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym 

postępowaniu.  
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Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

 

1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, wg wzoru Zamawiającego 

stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

2. We wzorze umowy określone są warunki realizacji zamówienia, w tym w szczególności: przedmiot umowy, 

termin realizacji umowy, cena oraz termin i warunki płatności. 

3. Zmiana istotnych postanowień umowy jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z ustawy Pzp oraz   

w przypadkach wskazanych w załączniku Nr 6 do SIWZ – Wzór umowy. 

 

Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia: 

 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli miał lub ma interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp 

przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec 

ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 

czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 

której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności; 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego, 

4) opisu przedmiotu zamówienia, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 

opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania  

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 

Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

7. 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 pkt.3. 

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 

czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

9. Na czynności, o których mowa w pkt.8 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 3. 

10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia- jeżeli zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w 

terminie 10 dni –jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 

dni od  zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie 

internetowej. 
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12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 i 11 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia. 

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

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

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

15. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania 

innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy 

treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na 

której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając 

Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

16. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na 

korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie 

pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy 

wnoszącemu odwołanie. 

17. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 

odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron 

18. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później 

niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że 

wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił;  

w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba 

może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie 

przysługuje skarga. 

19. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się w formie pisemnej 

lub ustnie do protokołu. 

20. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba 

może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że  

w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca.  

W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

21. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu  

i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu 

niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do 

postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie 

zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie 

zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku 

zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów. 

22. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

 1) nie zawiera braków formalnych; 

 2) uiszczono wpis. 

23. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia 

dołącza się do odwołania. 
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24. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. 

Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności Zamawiającego. 

25. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

Rozdział XVIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 

7 ustawy Pzp: 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia ww. zamówień. 

 

Rozdział XIX.  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk;  

 inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku jest  (imię i nazwisko) Dorota Szmurło, 

(stanowisko) Specjalista ds. ochrony danych i audytu kontakt: (e-mail) d.szmurlo@mbrk.pl adres:      

ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa;  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowych ambulansów 

typu C wraz z wyposażeniem medycznym FZP.261.8.2019 prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późń. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

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

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych** 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*** 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

mailto:iod@uksw.edu.pl
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 

podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 

nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Rozdział XX. Załącznikami do niniejszej SIWZ są: 

 

1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1, 

2. Opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia - Załącznik  Nr 2, 
3. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 3, 

4. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania. - Załącznik Nr 4, 

5. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - 

Załącznik Nr 5, 

6. Wzór umowy - Załącznik Nr 6, 
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Załącznik nr 1 do SIWZ                     

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY 

 

 

 

 

Dane dotyczące wykonawcy 
 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 

Miejscowość ................................................   Data ..................... 

 

   

Adres poczty elektronicznej:  ................................................   

Strona internetowa:  ................................................   

Numer telefonu:  ……........................................   

Numer faksu:   ……. ......................................  

Numer REGON/KRS/CEIDG:................................................ 

Numer NIP/PESEL:  ................................................  

 

Dane dotyczące Zamawiającego 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku  

Adres do korespondencji:  

ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk 

 

 

Zobowiązania Wykonawcy 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na: Dostawę fabrycznie nowych ambulansów typu C 

wraz z wyposażeniem medycznym Numer sprawy: FZP.261.8.2019, oferujemy wykonanie zamówienia, 

zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

  

 

Cena oferty 

 

Cena ambulansu ( 1 sztuki) wraz z wyposażeniem  (łączna): …………………………. zł netto 

Podatek VAT ………% 

 

Cena ambulansu (1 sztuki)  wraz z wyposażeniem (łączna): …………………………..zł brutto (słownie: 

………………) 

 

 

Koszt finansowania płatności ratalnej (1 sztuki): ……………….. zł netto 

Podatek VAT ………. % 

Koszt finansowania płatności ratalnej (1 sztuki): ………………...zł brutto (słownie: 

……………………………) 
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Całkowita cena za przedmiot zamówienia (wartość ambulansu (1 sztuki)  wraz z wyposażeniem + koszt 

finansowania płatności ratalnej) ............................................…….……… zł netto 

podatek VAT ........% 

 

Całkowita cena za przedmiot zamówienia (wartość ambulansu (1 sztuki) wraz z wyposażeniem + koszt 

finansowania płatności ratalnej ............................................…….……… zł brutto (słownie: 

……………………………………) 

 

 

Wartość miesięcznej raty (1 sztuki) ……………………… zł netto 

Podatek VAT ………% 

Wartość miesięcznej raty (1 sztuki) ……………………….zł brutto 

 

 

W przypadku ostatniej raty wyrównawczej: 

Wartość ostatniej raty wyrównawczej (1 sztuki): ………………….. zł netto 

Podatek VAT ………% 

Wartość ostatniej raty wyrównawczej (1 sztuki): …………………… zł brutto 

 

 

Wartość całkowita cena za przedmiot zamówienia (wartość ambulansów (  2 sztuki  ) wraz z wyposażeniem 

+ koszt finansowania płatności ratalnej ............................................…….……… zł brutto (słownie: 

……………………………………) 

 

 

Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 
 

Informuję, że: 

wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w 

odniesieniu do następujących towarów lub usług*: 

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

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

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........,   

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca 

obowiązek podatkowy u zamawiającego to: 

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

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... zł. netto*  

 

Oświadczam, że: 
 

- Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie zgodnym z treścią SIWZ  tj.  do 100 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia mowy.  

 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

3. Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy / wzór 

umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej 

oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

4. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 

5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami / 

wymaganiami organizacyjnymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
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załącznikach do niej. 

6. Zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej gwarancji na okres: 

………. miesięcy ( min. 24 mc-e) na pojazd bazowy bez limitu przebiegu kilometrów, 

………. miesięcy ( min. 24 m-cy) na zabudowę specjalistyczną, 

………. miesięcy ( min. 24 m-ce) na sprzęt medyczny  

………. miesięcy ( min. 60 m-cy) na perforację nadwozia; 

 

7. Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części 

niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*: 

 

L.p. Część/zakres zamówienia  Nazwa (firma) podwykonawcy 

1.   

2.   

3.   

 

 

8. Wielkość przedsiębiorstwa (oznaczyć znakiem X lub podobnym) 

 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i 

którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR 
 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i 

którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów 

EUR 

 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są 

mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają 

mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 

Żadne z powyższych  

 

 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

 

 

 

Dokumenty 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  

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

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

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

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

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

Zastrzeżenie wykonawcy 
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Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane (wykonawca zobowiązany jest 

wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa): 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Inne informacje wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

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

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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………………………        Załącznik Nr 3 do SIWZ 
/Nazwa Wykonawcy  

  pieczęć firmowa/ 

                                

     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku  

 
 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : 

Dostawę fabrycznie nowych ambulansów typu C wraz z wyposażeniem medycznym 

nr sprawy FZP.261.8.2019 

 
 

 oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział V pkt 2. 

 

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

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

/podpis i pieczęć Wykonawcy / 

 osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 

 

                                                                                                              

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

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

      /podpis i pieczęć Wykonawcy / 

 osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/  
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……………………..        Załącznik Nr 4 do SIWZ 
/Nazwa Wykonawcy  

  pieczęć firmowa/                                                                                                             

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku  

 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  

Dostawę fabrycznie nowych ambulansów typu C wraz z wyposażeniem medycznym 

nr sprawy FZP.261.8.2019 

 

 

 
oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

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

Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp . 

 

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

                                         

........................................................ 
      /podpis i pieczęć Wykonawcy / 

 osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 

  

 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 

ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze: 

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

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

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

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

 

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

                                         

........................................................ 
      /podpis i pieczęć Wykonawcy / 

 osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY : 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

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

… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

 

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

/podpis i pieczęć Wykonawcy / 

 osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

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

 

 

                                         

........................................................ 
      /podpis i pieczęć Wykonawcy / 

 osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
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…………………….        Załącznik Nr 5 do SIWZ 

/Nazwa Wykonawcy  

  pieczęć firmowa/ 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku  

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO 

TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART.24 UST.1 PKT 23) 

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

Dostawę fabrycznie nowych ambulansów typu C wraz z wyposażeniem medycznym 

nr sprawy FZP.261.8.2019 

 

1.* 

Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli 

odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.  
 
 

 

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

/miejscowość i data/       /podpis i pieczęć Wykonawcy /  

osoby   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
 

 
2.*  
Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z poniższymi Wykonawcami, którzy 

złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu: 
 

Lp. 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

(Nazwa i adres podmiotu ) 

1.  

2.  
 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy 

Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw. dowody 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji: 

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

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

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

 

 

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

       /miejscowość i data/        /podpis i pieczęć Wykonawcy /  

osoby   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
 

* Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2. W przypadku złożenia oświadczenia o treści z pkt 2 Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

UWAGA:  niniejsze „Oświadczenie” Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje 

Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji , o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udziele nie 

zamówienia składa ją każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się. 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

 

UMOWA   

NR FZP.262.1….2019 

 

zawarta w dniu ………….2019 r. w Płońsku pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 
z siedzibą w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk  

NIP 567-15-32-011 

reprezentowanym przez:……………………………. 

przy kontrasygnacie:……………………………….. 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 
a  

…………………………………………………….. 

z siedzibą………………………………………….. 

NIP ……………………………………………….. 

reprezentowanym przez………………………….. 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

 

 

§ 1 

 

1. Umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowych 

ambulansów typu C wraz z wyposażeniem medycznym na potrzeby SPZZOZ w Płońsku. 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa dwóch sztuk ambulansów typu C z noszami głównymi i 

transporterem noszy głównych, zgodnie z Formularzem Oferty Wykonawcy i Opisem 

wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia stanowiącymi 

Załącznik nr 1 do umowy, będącym integralną częścią umowy.  

3. W dalszej treści umowy „przedmiot zamówienia” oznacza ambulans typu C z noszami głównymi 

i transporterem noszy głównych.  

 

§ 2 

1. Wartość przedmiotu umowy jest zgodna ze złożoną przez Wykonawcę ofertą i wynosi : 

  

Cena ambulansu ( 1 sztuki) wraz z wyposażeniem  (łączna): …………………………. zł netto 

Podatek VAT ………% 

Cena ambulansu (1 sztuki)  wraz z wyposażeniem (łączna): …………………………..zł brutto 

(słownie: ………………) 

 

Koszt finansowania płatności ratalnej (1 sztuki): ……………….. zł netto 

Podatek VAT ………. % 

Koszt finansowania płatności ratalnej (1 sztuki): ………………...zł brutto (słownie: 

……………………………) 

 

Całkowita cena za przedmiot zamówienia (wartość ambulansu (1 sztuki)  wraz z wyposażeniem + 

koszt finansowania płatności ratalnej) ............................................…….……… zł netto 

podatek VAT ........% 
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Całkowita cena za przedmiot zamówienia (wartość ambulansu (1 sztuki) wraz z wyposażeniem + 

koszt finansowania płatności ratalnej ............................................…….……… zł brutto (słownie: 

……………………………………) 

 

Wartość miesięcznej raty (1 sztuki) ……………………… zł netto 

Podatek VAT ………% 

Wartość miesięcznej raty (1 sztuki) ……………………….zł brutto 

 

W przypadku ostatniej raty wyrównawczej: 

Wartość ostatniej raty wyrównawczej (1 sztuki): ………………….. zł netto 

Podatek VAT ………% 

Wartość ostatniej raty wyrównawczej (1 sztuki): …………………… zł brutto 

 

 

Wartość całkowita cena za przedmiot zamówienia (wartość ambulansów (  2 sztuki  ) wraz z 

wyposażeniem + koszt finansowania płatności ratalnej ............................................…….……… zł 

brutto (słownie: ……………………………………) 

 

 

2. Podana powyżej cena zamówienia jest ceną całkowitą, obejmującą wszystkie koszty związane z 

realizacją zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją 

umowy. 

3. Zakup przedmiotu zamówienia odbędzie się w systemie 48 rat. Okres spłaty 48 miesięcy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w 48 ratach., ostatnia rata wyrównująca. 

5. Umowa przewiduje możliwość skrócenia na wniosek Zamawiającego okresu trwania umowy                          

w trakcie jej trwania z zachowaniem obowiązujących przepisów. 

6. Wykonawca gwarantuje dostawę przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w ramach 

wynagrodzenia umownego. 

7. Płatność pierwszej raty nastąpi do ostatniego dnia miesiąca w miesiącu kalendarzowym, po 

którym nastąpiła dostawa przedmiotu umowy. Kolejne raty będą płatne na koniec każdego 

miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu płatności pierwszej raty. 

8. Poszczególne raty uiszczane będą zgodnie z harmonogramem spłat ratalnych, na podstawie 

jednej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie wskazanym w 

ust. 7 niniejszego paragrafu. 

9. Jako dzień zapłaty, Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

10. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty rat Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia 

odsetek, zgodnie z przepisami prawa. 

11. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją 

niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego. 

12. Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz 

z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy albo instytucji finansującej. Wzór weksla wraz z 

deklaracją wekslową stanowi załącznik do niniejszej umowy. Zamawiający przekaże weksel                       

In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy. 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca wyda Zamawiającemu towar w terminie do 100 dni kalendarzowych od dnia 
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zawarcia mowy. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w dniach od poniedziałku do piątku, w 

godzinach 8.00 - 14.00 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia w 

formie pisemnej co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem dostawy.  

3. Odbiór Przedmiotu zamówienia będzie potwierdzony protokołem dostawy stanowiącym 

załącznik do Umowy podpisanym przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i 

Wykonawcy. 

4. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z Ofertą 

Wykonawcy Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy oraz wyznaczyć 

Wykonawcy termin na usunięcie przez Wykonawcę wad lub braków w terminie, nie dłuższym 

niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy 

w części lub w całości albo naliczyć kary zgodnie z zapisem § 6 ust.6.  

 

§ 4 

 

 

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji 

niniejszej umowy jest …………………………………………………..…………… (tel. nr 

…………………………………) lub osoba zastępująca.  

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji 

niniejszej umowy i do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest ……………………….. 

tel. …………….. lub osoba zastępująca.  

 

§ 5 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności zgodnie z Harmonogramem spłat 

ratalnych  pod warunkiem prawidłowej dostawy towaru, przelewem bankowym na konto 

Wykonawcy wskazane w treści faktury Vat.  

2. Za zapłatę strony przyjmują dzień uznania rachunku Wykonawcy – zgodnie z zapisem § 2 ust. 9 

wzoru umowy. 

 

§ 6 

 

1. Przedmiot umowy powinien odpowiadać parametrom wynikającym z Formularza Oferty 

Wykonawcy i Opisu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu 

zamówienia stanowiących integralny załącznik do niniejszej umowy.  

2. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z umową, Zamawiający ma prawo 

odmowy jego odbioru. W przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu 

odbioru towaru, usunięcie wady polegać będzie na naprawie przedmiotu zamówienia w terminie 

14 dni roboczych od zgłoszenia wady. 

3. Jeżeli wady, o której mowa w ust. 2 (zdanie drugie) nie uda się usunąć poprzez naprawę, 

wadliwy towar będzie podlegał wymianie w ciągu 14 dni roboczych, począwszy od momentu 

uznania wady za nieusuwalną. 

4. Reklamacja dostawy zostanie przekazana pisemnie przedstawicielowi Wykonawcy albo 

zgłoszona telefonicznie bądź faxem oraz potwierdzona pisemnie.  
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5. W przypadku opóźnienia dostawy w terminie określonym w §3 ust 1 z winy Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto opóźnionej lub 

niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki.  

6. W przypadku, gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie (w 

szczególności wady towaru lub braki) lub w przypadku w inny sposób niezgodnej z 

przedmiotową umową dostawy Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich usunięcia w terminie 

14 dni. Gdy Wykonawca będzie opóźniał wykonanie reklamacji  zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 1 % wartości brutto dostawy za każdy tydzień zwłoki.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody.  

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

ust 4 umowy.  

 

§ 7 

 

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub w jej części w razie wystąpienia 

okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.  

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

zawiadomi go, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić 

swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, w szczególności, gdyby sfinansowanie 

zamówienia okazało się niemożliwe z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego. 

Odstąpienie Wykonawcy winno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia oraz winno zawierać wskazanie uzasadnienia.  

3. Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy Zamawiający, mimo uprzedniego pisemnego 

wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nie przystąpi do odbioru lub odmawia odbioru 

przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn.  

4. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki w 

realizacji dostawy w umówionym terminie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego 

wykonania umowy w terminie 14 dni od wezwania i po upływie tego terminu. 

5. Odstąpienie od umowy może być dokonane w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 

okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.  

6. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia udokumentowanych kosztów 

poniesionych przez Wykonawcę. 

 

§ 8 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wolny od wad, fabrycznie nowy, rok produkcji 

2018/2019. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres ……….. (wskazany w złożonej 

Ofercie). 

3. Bieg terminu gwarancji dostarczonego przedmiotu zamówienia rozpoczyna się w dniu podpisania 

protokołu odbioru – w przypadku uchybień stwierdzonych w protokole bieg terminu gwarancji 

rozpoczyna w dniu usunięcia tych uchybień. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) dokonywania bezpłatnych napraw zgłaszanych przez Zamawiającego usterek; 
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2) w ramach gwarancji wykonawca pokryje koszt usunięcia awarii w tym koszt wymiany elementów, 

które uległy awarii oraz koszt dojazdu i roboczogodziny inżyniera serwisu; 

5. Wszelkie koszty w okresie gwarancji związane prawidłowym wypełnieniem obowiązków z jej tytułu 

ponosi Wykonawca. 

6. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w ust. 4, Zamawiający 

ma prawo do zlecenia działań zaniechanych przez Wykonawcę osobom trzecim. Wykonawca wyrażą 

zgodę, by został obciążony wszelkimi kosztami z tym związanymi. 

 

 

§ 9 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności i mogą nastąpić 

na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późń. zm.)) i muszą być zgodne z zapisami SIWZ.  

 

 

§ 10 
 

1. Strony wzajemnie oświadczają, że posiadają zgodę osób, o których mowa w niniejszej umowie 

do przetwarzania ich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, numeru 

telefonu oraz adresu e-mail oraz że dane te przetwarzane będą przez każdą z nich wyłącznie dla 

potrzeb wykonywania niniejszej umowy, przez okres jej trwania z uwzględnieniem ustawowych 

terminów przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych – w trybie i na zasadach 

określonych Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  opublikowane w 

Dzienniku Urzędowym L nr 119 z 2016 r., str. 1. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie.  

W przypadku braku porozumienia właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych w 

trakcie realizacji umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje 

Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

5. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

- Oferty Wykonawcy  

- Opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia 

- Protokół dostawy 

 

                           Wykonawca                                           Zamawiający 
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Załącznik do Umowy  

 
WZÓR 

PROTOKÓŁ DOSTAWY,  

MONTAŻU, PIERWSZEGO 

URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO 

 

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

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

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

 

CZĘŚĆ    A     - DOSTAWCA 

 
W dniu dzisiejszym dostarczono do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku n/w wyroby wraz 

z niezbędnym wyposażeniem i oprzyrządowaniem: 

 

Pozycja 

załącznika do  

Umowy  

Nazwa wyrobu 

zgodnie z 

załącznikiem do 

umowy 

Dostarczona ilość Wartość netto w 

PLN 

Wartość brutto 

w PLN 

1 2 3 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Płońsk, ……………………………r.    

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



- 33 - 

 

                    (podpis osoby upoważnionej 

przez zamawiającego) 

 
CZĘŚĆ   B – MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE 

 

Opisane w części A wyroby wymagały*/ nie wymagały* montażu. 

Stwierdzam, że dokonano prawidłowego montażu wyrobów wymienionych w części A protokołu 

zgodnie z poniższym postanowieniem: 

 

Miejsce montażu Ilość zamontowanych urządzeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opisane w części A wyroby wymagały*/ nie wymagały* dokonania pierwszego uruchomienia. 

Opisane w części A wyroby wymagały*/ nie wymagały* dokonania pierwszego uruchomienia. 

Stwierdzam, że wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu. 

1. Dostarczono/nie dostarczono* wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, w tym:  

 książkę gwarancyjną ambulansu medycznego (zwany dalej karetką) i kartę gwarancyjną wyposażenia 

karetki, 

 oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie aktualnych świadectw homologacji 

karetki w Polsce (na karetkę i zabudowę), wystawione zgodnie z zapisami zawartymi w przepisach o 

rejestracji pojazdów i książki pojazdów, 

 instrukcję obsługi karetki i wyposażenia w języku polskim, 

 deklaracje zgodności karetki i wyposażenia w języku polskim, 

 wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski uprawnionych do napraw 

gwarancyjnych przedmiotu umowy 

 wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji przedmiotu umowy, 

 kopię dokumentu potwierdzającego, że dostarczony przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i 

używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. (tj. Dz.U z 2019 poz 

175 z późn.zm) 

 certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych,  

 paszporty techniczne urządzeń medycznych,  

 

Płońsk, dn. ……………………………… 
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................................................................  ................................................................ 

(Podpis Kierownika komórki organizacyjnej)    (Podpis osoby 

upoważnionej przez Zamawiającego) 

 

 

 

* nie potrzebne skreślić 
 

CZĘŚĆ  C – SZKOLENIE PERSONELU 

 

Wykonawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego 

w części A. 

 

Nazwa wyrobu Ilość przeszkolonych  Potwierdzenie dokonania 

szkolenia – Kierownik 

komórki organizacyjnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ  D-  ODBIÓR KOŃCOWY 

 
Stwierdzam terminowe/nieterminowe* wywiązanie się Dostawcy z postanowień zawartej z nim umowy w 

zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A. 

Opóźnienie ………… dni Wykonawcy podlega/nie podlega* naliczeniu kar umownych, ponieważ 

wystąpiły okoliczności, których nie można było przewidzieć ze strony Wykonawcy i 

Zamawiającego.  

 

 nie potrzebne skreślić 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 

 

 
 


