SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego 5/2012/PCM na wykonanie adaptacji
(zabudowa i wyposażenie medyczne)
jednego pojazdu bazowego marki Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI
na ambulans sanitarne typu C
wg PN-EN 1789+A1:2011

CPV 50.11.71.00-9
CPV 33.10.00.00-1

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający:
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie, ul.
Warszawska 104, 98-400 Wieruszów. NIP 997-01-28-656, REGON 100540800
tel. 62 78 45 509, 62 78 45 527, fax 62 78 45 502, godziny urzędowania: 7.30 do 15.00
e-mail: zp@pcm-nzoz-wieruszow.pl

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie adaptacji (zabudowa i wyposaŜenie
medyczne) jednego pojazdu bazowego marki Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI rok produkcji
2012 (numer homologacji PL*0301*04) na ambulanse sanitarne typu C wg PN EN
1789+A1:2011, dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
w Wieruszowie, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o szacunkowej
wartości powyŜej 14000 euro i poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ww.
ustawy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759) zwanej dalej „ustawą".

III.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy medycznej i wyposaŜenie w sprzęt
medyczny (adaptacja na ambulans drogowy typu C w rozumieniu polskiej normy PN-EN
1789+A1:2011) jednego pojazdu bazowego marki Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI.
Pojazd przeznaczony do adaptacji na ambulans drogowy typu C jest własnością
Zamawiającego i zostaną przekazane protokolarnie Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty
podpisania umowy.
W gestii Wykonawcy jest :
1. odbiór na własny koszt i ryzyko pojazdów bazowych z miejsca wskazanego przez
Zamawiającego, co zostanie potwierdzone protokołem przekazania przez obie strony;
2. wykonanie adaptacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 do niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3. po wykonaniu zabudowy medycznej i wyposaŜeniu ambulansów w sprzęt medyczny
dostarczenie do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko kompletnego ambulansu
sanitarnego typu C gotowego do działalności medycznej
Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy p.z.p. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równowaŜne w
stosunku do norm na które Zamawiający powołuje się w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
10 dni od dnia podpisania umowy
IV.OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE I ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1.1. Spełnią warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doświadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Na potwierdzenie spełnienia warunków Zamawiający wymaga złoŜenia:
a) stosownego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr
2 do siwz.
1.2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga przedłoŜenia aktualnego odpisu z
właściwego rejestru w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
1.3. Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga złoŜenia wykazu wykonania w okresie 3 lat
przed dniem wszczęcia postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie co najmniej 3 zamówień odpowiadających rodzajem i wartością przedmiotu
niniejszego postępowania. Do wykazu naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające (np.
referencje).
1.4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga przedłoŜenia świadectwa homologacji o
którym mowa w pkt. VI. 4.
1.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Na potwierdzenie warunku Zamawiający nie wymaga złoŜenia dodatkowego dokumentu.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, oświadczenie (pkt 1.1.) o spełnianiu kaŜdego z warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci
Wykonawcy wspólnie.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
1.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga złoŜenia:
a) stosownego oświadczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o braku
podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru wystawionego nie wcześniej, niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
(załącznik nr 3 do siwz)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia warunki określone
w pkt 1.6.a) i b) powinien spełniać kaŜdy z Wykonawców samodzielnie.
1.7. Spełnią warunki dodatkowe:
- złoŜą wypełniony formularz cenowy,
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC z tytułu prowadzonej
działalności na kwotę nie mniejszą niŜ 1000 000,00 PLN

- udzielą minimum 2 lata gwarancji na dostarczony pojazd.
Na potwierdzenie spełnienia tych warunków Zamawiający wymaga złoŜenia:
a) wypełnionego formularza ofertowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz
b) kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC z tytułu prowadzonej
działalności
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt l.7.a) - c)
składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
2. Ocena spełnienia określonych wyŜej warunków zostanie dokonana na podstawie złoŜonych
przez. Wykonawcę dokumentów, w tym oświadczeń, określonych w treści siwz.
Zamawiający sprawdzi kompletność oświadczeń i dokumentów a następnie dokona
sprawdzenia spełnienia warunków wg zasady spełnia ( + ) / nie spełnia (-), co musi wynikać
jednoznacznie z treści tych oświadczeń i dokumentów. Wykonawca, który nie spełni
warunków uprawniających do udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.1 .a), 1.6.a)
i b) zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą,
natomiast oferta Wykonawcy, który nie spełni warunków, o których mowa w pkt. 1.7. a), b)
c) zostanie odrzucona.
VI. DOKUMENTY, W TYM OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEśY ZŁOśYĆ W
POSTĘPOWANIU
1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.
2. Oświadczenie z art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.
3. Oświadczenie z art. 24 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych o braku podstaw do
wykluczenia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.
4. Zgoda producenta pojazdu bazowego lub oficjalnego przedstawiciela (importera) na
wykonywanie ambulansów sanitarnych na pojazdach bazowych marki Mercedes-Benz
Sprinter (zgoda ma dotyczyć podmiotu, którego zabudowa została zaoferowana w niniejszym
postępowaniu).
5. Wykaz zrealizowanych 3 zamówień.
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (załącznik nr
3 do siwz).
7. Pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego - udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie, o którym
mowa w pkt 6 reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez
podpisywanie/poświadczanie dokumentów składających się na ofertę oraz innych składanych
w toku postępowania.
8. Kopia opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC z tytułu
prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niŜ 1 000 000,00 PLN.
9. Wypełniony formularz parametrów wymaganych –załącznik nr 5 do siwz.
10. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2 b) ustawy do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (wiedza, doświadczenie, potencjał
techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowe) na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia dotyczy Wykonawców, którzy polegają na
wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania
zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów.
11. W przypadku dokumentów o których mowa w pkt 3 i 6 innych podmiotów, na
okoliczność gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach

określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Zamawiający Ŝąda tych dokumentów, tylko wtedy gdy
podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia. W przypadku kiedy podmiot
trzeci nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia lecz udostępni swoje zasoby np.
(sprzęt, pracowników) Zamawiający nie Ŝąda tych dokumentów.

Uwaga:
1. W/w dokumenty proszę złoŜyć we wskazanej kolejności (z zastrzeŜeniem pkt. 2)
oznaczając je odpowiednio jako kolejne załączniki, poprzedzając je ponadto spisem treści ze
wskazaniem strony oferty, na której załączniki te są dostępne.
2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca ma wolę zastrzeŜenia do wyłącznej
wiadomości Zamawiającego naleŜy przedstawić w odrębnej części oferty odpowiednio je
zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa informacje
zastrzeŜone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego".
3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI pkt 7 składa
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzający odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 3). zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem
sadowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
5. Dokumenty o których mowa w pkt 3) i 4) powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę. Ofertę składa się. pod rygorem niewaŜności, w
formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
2. Oferta winna być sporządzona i złoŜona zgodnie z przepisami ustawy oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, tj. w sposób nie powodujący jej odrzucenia na podstawie
art. 89 ust. 1 ustawy.
3. W szczególności oferta winna być kompletna, tzn. winna zawierać wszystkie wymagane
dokumenty, w tym oświadczenia, o ile nie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie
złoŜyli oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunku udziału w
postępowaniu, lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictw (dotyczy Wykonawców, których
dokumenty w złoŜonych ofertach są podpisywane/poświadczane przez osoby niewymienione
w dokumencie z rozdziału VI pkt 6), albo którzy złoŜyli wymagane przez Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych zawierające błędy lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia
w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania.
4. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŜ w dniu. w
którym upłynął termin składania ofert.
5. Wszystkie wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty muszą
być złoŜone w formie podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy

oryginału bądź poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopii
(wymaga się podpisania bądź poświadczenia kaŜdej zapisanej strony dokumentu o ile
dokument ten nie został przygotowany jako wzór przez Zamawiającego, dokument taki
naleŜy podpisać i opieczętować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu/stronie a
pozostałe strony lego dokumentu wystarczy parafować), jeŜeli w treści specyfikacji nie
została zastrzeŜona forma szczególna.
6. Forma podpisu: imienna pieczątka i podpis; forma poświadczenia za zgodność /
oryginałem: imienna pieczątka, podpis, data oraz napis: "za zgodność z oryginałem" (lub
równoznaczny).
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 „Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane" (Dz. U. z. 2009r. nr
226. poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
8. Zamawiający zaŜąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, gdy złoŜona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie
budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
9. W ofercie naleŜy uwzględnić wszystkie wymagane informacje, określone w treści siwz.
10. Dokumenty składające się na ofertę winne być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy na podstawie dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do
występowania w obrocie prawnym bądź na podstawie stosownego pełnomocnictwa, którego
oryginał lub poświadczoną kopię za zgodność z oryginałem naleŜy dołączyć do oferty.
11.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
12. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub złoŜone wraz z
tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie na język polski winno być poświadczone przez
Wykonawcę.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za treść tłumaczonych dokumentów. Za składanie
fałszywych oświadczeń, dokumentów przewidziane są konsekwencje określone przepisami
prawa. Zamawiający zaleca więc, aby tłumaczenia dokonał tłumacz przysięgły.
13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę uprawnioną.
14. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami naleŜy umieścić w nieprzeźroczystej zamkniętej
kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:
„Oferta na wykonanie adaptacji (zabudowa i wyposaŜenie medyczne) jednego pojazdu
bazowego marki Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI na ambulans sanitarny typu C wg PN
EN 1789+A1:2011, dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital
Powiatowy w Wieruszowie - nie otwierać przed dniem 02.08.2012 r. godz. 09.30” JeŜeli
oferta zostanie opakowana, zabezpieczona lub oznaczona w inny sposób niŜ powyŜej opisany,
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie, a takŜe
przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.
15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i doręczeniem oferty.
VIII. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
1. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
2. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być dokonane w sposób przewidziany dla
przygotowania oferty, z zastrzeŜeniem pkt. 3.
3. W przypadku zmiany oferty - dokumenty zmieniające treść oferty, natomiast w przypadku
wycofania oferty - powiadomienie o wycofaniu oferty, naleŜy umieścić w nieprzeźroczystej
zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oznaczonej danymi Wykonawcy,

nazwą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz odpowiednim napisem
„Zmiana oferty" lub „Wycofanie oferty".
IX.
OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT
1 Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do
szczegółowego rozpatrywania, jeŜeli:
1.1 oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą
specyfikacją,
1.2 z ilości i treści złoŜonych dokumentów wynika, Ŝe Wykonawca spełnia warunki
formalne określone niniejszą specyfikacją,
1.3 złoŜone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby
uprawnione,
1.4 oferta została złoŜona, w określonym przez Zamawiającego terminie.
2. Kryteria oceny ofert:
Kryterium cena znaczenie 100 %
W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (najniŜsza cena spośród cen ofert nieodrzuconych/cena oferty ocenianej)
x 100 pkt
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt, a pozostałe oferty proporcjonalnie
mniej.
X.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną
i ostateczną.
2. Wykonawca winien ponadto uwzględnić w cenie oferty wszystkie przewidywane koszty
realizacji zamówienia, takŜe nie wymienione powyŜej, które mają wpływ na cenę oferty.
3. Cena oferty winna obejmować podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeŜeli
na podstawie odrębnych przepisów sprzedaŜ usług objętych przedmiotem zamówienia
podlega obciąŜeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
4. Cena oferty winna być wartością wyraŜoną w jednostkach pienięŜnych, w walucie
polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą za wykonanie zamówienia w
walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone
wyłącznie w walucie polskiej.
6. Przedstawiona przez Wykonawcę oferta nie moŜe stanowić ogólnych cenników,
kalkulacji, itp., stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na przedmiotowe
postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej specyfikacji.

XI. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
UMOWY
Szczegółowe warunki umowy o wykonanie zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 4 do siwz. Zamawiający wymaga by Wykonawca zawarł z
Zamawiającym umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach podanych we
wzorze umowy.
XII. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI
1. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niŜ. na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem Ŝe wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego

nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
2. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień. Zamawiający udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania.
3. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt l.
4. Zamawiający przekaŜe treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapylania,
oraz umieści na stronie internetowej na której zamieszczona jest specyfikacja.
5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
6. JeŜeli w uzasadnionych przypadkach Zamawiający przed upływem terminu składania
ofert zmieni treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonaną zmianę
specyfikacji przekaŜe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację
istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której
udostępnił siwz.
7. JeŜeli w postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o
zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Informacje o zmianach
Zamawiający zamieści w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej na której udostępniona
jest siwz.
8. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający przedłuŜy
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazał specyfikację
istotnych warunków zamówienia, oraz taka informacje zamieści na stronie internetowej na
której udostępniona jest siwz.
9. W przypadku przedłuŜenia terminu składania ofert wszelkie prawa i zobowiązania
Zamawiającego oraz Wykonawcy odnoszące się do pierwotnie ustalonego terminu będą
podlegały nowemu terminowi, z wyjątkiem zastrzeŜenia zawartego w pkt 3.
XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. W toku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówieniu wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą
pisemnie. Zamawiający dopuszcza równieŜ formę faksu.
2.
Korespondencję drogą faksową naleŜy kierować do sekretariatu Zamawiającego na nr
62 78 45 502, w dni robocze w godzinach pracy sekretariatu, tj. od godz. 7.30 do godz.
15.00.
3.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem, kaŜda ze
stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Zamawiający nie dopuszcza przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji, o których mowa w pkt 1 i 2 drogą elektroniczną.
XIV. WSKAZANIE OSÓB UPOWAśNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
Osoba upowaŜniona do kontaktowania się z Wykonawcami:
Barbara Sawicka 062 78 45 509

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Termin składania ofert upływa w dniu 02 sierpnia 2012 r. o godz. 08.30.
Ofertę naleŜy złoŜyć (doręczyć) w terminie w sekretariacie Powiatowego Centrum
Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie, ul. Warszawska 104,
98-400 Wieruszów
1. Oferty złoŜone (równieŜ za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej) po upływie
terminu składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone.
2. Wykonawca winien dołoŜyć szczególnej staranności, by złoŜyć ofertę w stanie
nieuszkodzonym. Oferty złoŜone w stanie uszkodzonym zostaną dopuszczone do
postępowania na ryzyko Wykonawcy.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ
Szpital Powiatowy w Wieruszowie o godzinie 09:30.
XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
2. Wykonawca będzie związany ofertą do upływu terminu określonego w pkt. 1.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z. upływem terminu składania ofert,
XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XVIII.
INFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA, BADANIA I OCENY OFERT
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na finansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a
takŜe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach, jeŜeli informacje te stanowiły istotny element
oferty brany pod uwagę przy ocenie ofert w ramach kryteriów oceny ofert.
4. Informacje, o których mowa w pkt, 2 i 3 Zamawiający przekaŜe niezwłocznie
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złoŜonej oferty oraz, z zastrzeŜeniem
pkt. 6. dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WYMAGANIA W SPRAWIE
ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
2. Zamawiający wymaga przedstawienia przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia, jeŜeli umowa ta nie została dołączona do oferty - dotyczy
Wykonawców występujących wspólnie.
3. Zamawiający wymaga przedstawienia przed podpisaniem umowy dokumentu, o
którym mowa w rozdziale XX pkt 4, o ile ofertą najkorzystniejszą okaŜe się oferta
złoŜona przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty osoby prowadzącej działalność
gospodarczą. Zamawiający zaŜąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed okazaniem go Zamawiającemu.
5. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawców przed podpisaniem umowy w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów, o których mowa w niniejszym
rozdziale, Zamawiający nie podpisze umowy z wybranym Wykonawcą informując o
powyŜszym wszystkich uczestników postępowania. Zamawiający uzna równocześnie jako
ofertę najkorzystniejszą ofertę, która w kolejności otrzymała największą ilość punktów.
XX. INFORMACJE DODATKOWE
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 „Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane" (Dz. U. z 2009r. nr
226 poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
2. Przepisy ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące
Wykonawcy stosuje sic odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających sic o
udzielenie zamówienia.
3. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozporządzenie prawem lub
zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyŜszającej wysokość
kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba Ŝe umowa spółki stanowi
inaczej. Stosowną uchwałę lub umowę spółki naleŜy przedstawić przed podpisaniem umowy.
4. Protokół z postępowania jak i jego załączniki takie jak: oferty, opinie biegłych,
oświadczeniu, informacje z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust 3 ustawy,
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania
przez Zamawiającego jak i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego są
jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli Wykonawca składając ofertę
zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, Ŝe nie mogą być one ogólnie udostępnione, a
ponadto prawidłowo je oznaczył i zabezpieczył. Załączniki do protokołu podlegają
udostępnieniu po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu
postępowania z tym. Ŝe oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
5.Na wniosek Wnioskodawcy Zamawiający udostępni dokumenty podlegające udostępnieniu,
o których mowa w pkt 6 poprzez wgląd w miejscu tj. w swojej siedzibie, prześle kopię
pocztą, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem Wnioskodawcy wskazanym we
wniosku. O ile przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem
Wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności na ilość
Ŝądanych do przesłania dokumentów Zamawiający udostępni te dokumenty w swojej
siedzibie na zasadach określonych w pkt 8 i 9.
6.Zamawiający udostępni do wglądu, w swojej siedzibie w dni robocze w godz. 800 - 1200,
dokumenty podlegające udostępnieniu, o których mowa w pkt 6.
7.Zasady udostępniania dokumentów:
- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty, o których mowa w pkt 6 po złoŜeniu
pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza pracownika, w którego obecności udostępnione zostaną
dokumenty w swojej siedzibie.

XXI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie.
2.
Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, wyłącznie jednak od następujących
czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
c) odrzucenia oferty odwołującego
3.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego
kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ust.1 -4 ustawy.
5. 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.
6. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a jeŜeli odwołanie dotyczy treści ogłoszeniu o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją równieŜ na stronie internetowej,
na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu oraz udostępniona specyfikacja,
wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
7. Wykonawca moŜe 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 waŜnego kwalifikowanego certyfikatu,
a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeŜeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte
na korzyść jednej ze stron.
9. Zamawiający lub odwołujący moŜe zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy nie później niŜ do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeŜeli
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, Ŝe 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 moŜe wydać na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie
przysługuje skarga.
10. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeŜeniem zgłoszenia
sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy, przez uczestnika, który przystąpił do
postępowania po stronie Zamawiającego.

11. Odwołujący

oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 6 nie mogą następnie korzystać ze
środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z
wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie
pkt 13 i 14.
12. Zamawiający moŜe wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się
na piśmie lub ustnie do protokołu.
13. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w
odwołaniu Izba moŜe umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron
oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie
Wykonawcy, pod warunkiem Ŝe w postępowaniu
odwoławczym po stronie
Zamawiającego nie przystąpił w terminie Ŝaden Wykonawca. W takim przypadku
Zamawiający wykonuje, powtarza lub uniewaŜnia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z Ŝądaniem zawartym w odwołaniu.
14. JeŜeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
Zamawiającego, nie
wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a
Zamawiający wykonuje, powtarza lub uniewaŜnia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z Ŝądaniem zawartym w odwołaniu.
15. JeŜeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych
w odwołaniu. Izba rozpoznaje
odwołanie.
16. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złoŜyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną ofertom w kaŜdym
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. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w
sprawie
zamówienia publicznego moŜe być zawarta
2. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
- ubiegali się o udzielenie zamówienia, w przypadku uniewaŜnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
- złoŜyli oferty w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert, podając uzasadnienie faktyczne lub prawne.
3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty informacje o których mowa w pkt 1 ppkt a)
Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w
swojej siedzibie.
4. Umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie
wybrana Zamawiający zawrze w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, albo w terminie nie krótszym niŜ.
10 dni jeŜeli zawiadomienie prześle w inny sposób dopuszczony w niniejszej siwz.
5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w pkt 4, jeŜeli:
a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złoŜona jedna oferta.

b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie zostanie odrzucona Ŝadna oferta
oraz nie zostanie wykluczony Ŝaden Wykonawca.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
8. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w zakresie nie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 20l0r. Nr 113. poz. 759)
stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16. poz.
93 z. póŜn. zm.).
9. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami moŜe
być uŜyta jedynie w celu sporządzenia oferty.
XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 4 – Projekt umowy
Załącznik nr 5 – Formularz parametrów wymaganych
Załącznik nr 6 – Szczegółowy opis pojazdu bazowego, na którym ma być wykonana adaptacja.

Zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do siwz
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa: ..................................................................................................................................................
Siedziba:

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

Adres poczty elektronicznej: ................................................................................................................
Strona internetowa:…………. .......................................... Numer telefonu:
Numer faksu:

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

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

Numer REGON: ................................................

Numer NIP:................................................

Dane dotyczące Zamawiającego:
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie ul. Warszawska 104,
98-400 Wieruszów
tel. 062 78 45 509, fax 062 78 45 502
Zobowiązania Wykonawcy:
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym: zabudowa medyczna jednego pojazdu marki
Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, zgodnie z PN EN 1789+A1:2011i PN EN 1865-1:2010 w zakresie
ambulansu typu C, oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem za cenę:
cena netto ……………………zł (słownie…………………………………………………………………...)
podatek VAT ……………………zł
cena brutto ……………………zł (słownie……………………………………………………………………)

Przedmiot zamówienia

Ilość

Zabudowa medyczna pojazdu
Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI

1 kpl.

Wmontowany sprzęt medyczny

1 kpl.

Wartość
netto
zamówienia

Podatek VAT
%

Wartość brutto

Kwota

RAZEM

Termin realizacji …………… dni od daty przekazania pojazdu do zabudowy po podpisaniu umowy (maks.
10 dni)
Okres gwarancji na zabudowę (wyrażony w miesiącach):
………….…
Okres gwarancji na wmontowany sprzęt medyczny (wyrażony w miesiącach): ……….……

...........................................................
(miejscowość i data)

..............................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

Załącznik Nr 2 do siwz

.................................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy/Oferenta

OŚWIADCZENIE
z art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczamy, że na podstawie art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) możemy ubiegać się o udzielenie zamówienia albowiem:
1) posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności związanych z realizacją
zamówienia;
2) posiadamy wiedzę i doświadczenie;
3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

...........................................................
(miejscowość i data)

..............................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

Załącznik Nr 3 do siwz
.................................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy/Oferenta
OŚWIADCZENIE
z art. 24 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczamy, że na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia w związku z art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy prawo zamówień publicznych.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy prawo zamówień
publicznych wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania;
2) 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 poprzez likwidację majątku
upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
4) 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 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;
5) 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;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu 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) 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;
8) 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;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

...........................................................
(miejscowość i data)

..............................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

Załącznik Nr 4 do siwz
UMOWA nr …..
(projekt)
zawarta w dniu …………… r. pomiędzy Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. NZOZ Szpital
Powiatowy w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104
NIP 997-01-28-656, Regon 100540800 reprezentowaną przez:
Prezes – Eunikę Adamus
zwaną w dalszej części umowy „ Zamawiającym ",

a
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................reprezentowanym przez :
1) .............................................................,
2) .............................................................
zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ”
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. W wyniku przeprowadzonego w dniu …………... postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Wykonawca zobowiązuje się wykonać
zabudowę medyczną jednego pojazdu bazowego tj. samochodu marki Mercedes-Benz Sprinter 316
CDI zgodnie z PN EN 1789-A1:2011 i PN EN 1865-1:2010 w zakresie ambulansu typu C, zgodnie z
charakterystyką zabudowy karetki specjalistycznej zawartą w załączniku Nr 5 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w postępowaniu o zamówienie,
stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż wszelkie materiały, urządzenia i inne sprzęty niezbędne do realizacji
przedmiotu umowy, spełniają:
1) wszelkie normy techniczne i jakościowe dotyczące tego typu materiałów, urządzeń i sprzętów,
2) wymagania wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie
zabudowy medycznej jednego pojazdu bazowego tj. samochodu marki Mercedes-Benz Sprinter 316
CDI.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób pozwalający na
użytkowanie przez Zamawiającego ambulansów zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonawca jest
zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i użytkowania
przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w sposób, który nie spowoduje
ograniczeń w zakresie odpowiedzialności gwarancyjnej pojazdów bazowych
5. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie
dokumenty niezbędne do użytkowania przedmiotu zamówienia (deklaracje, certyfikaty itp.)

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w §1 umowy, oraz
przeszkolić personel Zamawiającego w terminie do dnia …………………2012 roku.
2. Odbiór przedmiotu umowy, w tym potwierdzenie dokonania szkolenia personelu Zamawiającego,
nastąpi w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym na podstawie protokołu odbioru sporządzonego w
dniu zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający może odmówić odbioru jeśli stwierdzi
niezgodność dostarczonego ambulansu z umową. Wykonawca wówczas niezwłocznie usuwa tę
niezgodność.
3. Pojazd, stanowiący własność Zamawiającego, przeznaczony do zabudowy, zgodnie z treścią §1 umowy
zostanie przekazany Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. W czasie realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za udostępniony mu do adaptacji pojazd.

§3
1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łącznie:
kwotę netto ........................................ złotych
słownie: ......................................................................................................................................
podatek VAT ………………………… złotych
słownie: …………………………………………………………………………………….….
kwotę brutto ........................................ złotych
słownie: ......................................................................................................................................
2. Cena, o której mowa w ust. 1, zawiera w sobie wszelkie składniki cenotwórcze jak podatki, cła według
aktualnie obowiązujących przepisów oraz zastosowane rabaty.
3. Wartość przedmiotu umowy określona w ust. 1 jest ostateczna i nie podlega zmianie.
4. Cena, o której mowa w ust. 1 zostanie zapłacona Wykonawcy przelewem w terminie do 30 dni od dnia
przedłożenia faktury w siedzibie zamawiającego, po dostarczeniu przedmiotu umowy,
potwierdzonym podpisanym przez obie strony protokołem odbioru.
§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy. Okres gwarancji
ustala się na ….. miesięcy, począwszy od dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego,
stwierdzonego w protokole odbioru, o którym mowa w §2 ust. 2 umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji dla każdego z elementu wyposażenia
o czas jego naprawy;
3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji niezbędnych przeglądów (co
najmniej raz na ………………..) i napraw

4. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu umowy nie
później niż w ciągu …………..… godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez
Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu umowy;
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na swój koszt zastępczego ambulansu z wyposażeniem
lub naprawianego elementu wyposażenia (jeśli jest przekazany odrębnie do naprawy) na czas
naprawy trwającej dłużej niż ……… dni robocze;
6. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej elementu przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.
7. Wykonawca ponosi koszty dojazdu niezbędnego celem wykonania napraw oraz koszty wysyłki części i
urządzeń.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę, w wysokości 10%
wartości przedmiotu umowy brutto,
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego, w wysokości
10% wartości przedmiotu umowy brutto,
w przypadku opóźnienia w dostawie lub w wykonaniu napraw gwarancyjnych, w wysokości 0,5 %
wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia.
2. Niezależnie od kar, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych
odszkodowania przewyższającego wysokość uzyskanej kary umownej.
3. Wykonawca nie może dokonywać na rzecz osób trzecich cesji uprawnień i obowiązków wynikających z
realizacji niniejszej umowy, w tym wierzytelności.
§7
Na mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2010r. Nr 113, poz. 759) niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
§8
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym.
2. Zamawiający może jednostronnie wypowiedzieć umowę, w przypadku niedotrzymania przez
Wykonawcę ustalonych terminów zakończenia dostaw.
§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiany istotne umowy względem oferty Wykonawcy możliwe są jedynie w razie, gdy są one korzystne
dla Zamawiającego.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieniach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
§ 11
1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzygać będą polubownie.
2. Spory sądowe będą podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.
3. Integralną częścią niniejszej umowy są dokumenty przetargowe, w szczególności siwz oraz oferta
Wykonawcy.

§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egz. dla Wykonawcy i dla
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik Nr 5 do siwz

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

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

pieczęć oferenta

miejscowość, data

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH
Nazwa i adres wykonawcy zabudowy przedziału medycznego:
………………………………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………..…
Pojazd po wykonanej adaptacji ma spełniać wymagania aktualnej normy PN EN 1789 w zakresie
ambulansu typu C, sprzęt medyczny ma spełniać wymagania aktualnej normy PN EN 1865 (lub norm
równoważnych), ma posiadać dokument np. certyfikat potwierdzający pozytywnie przeprowadzone
dynamiczne badania wytrzymałościowe (kompleksowe testy zderzeniowe całego ambulansu a nie
poszczególnych jego elementów) wykonane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z normą PN-EN 1789,
(załączyć do oferty oraz podać datę wystawienia dokumentu, numer sprawozdania oraz nazwę
jednostki, która przeprowadziła badania - testy zderzeniowe):
………………………………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………..…
oraz spełniać dodatkowe wymagania określone poniżej:
Lp.

1.

2.
3.

4.

Parametr wymagany
TAK/NIE*
Parametr oferowany*
Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny
I. NADWOZIE
-----------------------------------------Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm po
wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość)
3250 x 1700 x 1850
Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne,
włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi.
Ściany boczne przedziału medycznego mają być
przystosowane do zamocowania foteli oraz innego
wyposażenia.
Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami
przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i
dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania
min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka
kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca
próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych.
Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do
min. 2 szt. plecaków / toreb medycznych

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

1.

umieszczonych w przedziale medycznym (tzw.
podwójny dostęp do plecaków/toreb – z przedziału
medycznego i z zewnątrz pojazdu)
II. OGRZEWANIE,WENTYLACJA, KLIMATYZACJA
Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca
ciecz chłodzącą silnik, umożliwiająca wykorzystanie
fabrycznego niezależnego od pracy silnika ogrzewania
postojowego do ogrzewania przedziału medycznego;
ogrzewanie przedziału medycznego możliwe zarówno
przy włączonym jak i wyłączonym silniku pojazdu,
ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością
ustawienia temperatury i termostatem (podać markę i
model nagrzewnicy)
Postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością
ustawienia temperatury termostatem i
zabezpieczeniem o mocy min. 2.1 kW zasilany z sieci
230 V (podać markę i model urządzenia)
Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika
dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z
możliwością ustawienia temperatury i termostatem o
mocy min. 5,0 kW tzw. powietrzne (proszę podać
markę i model urządzenia),
Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna,
zapewniająca prawidłową wentylację przedziału
medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min
20 razy na godzinę w czasie postoju (proszę podać
markę, model i wydajność w m3/h),
Otwierany szyber - dach fabrycznie przystosowany do
pełnienia funkcji wyjścia ewakuacyjnego o
minimalnych wymiarach 800 mm x 500 mm, (proszę
podać markę, model i wymiary dostępnego wyjścia
ewakuacyjnego).
Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy na
przedział medyczny (klimatyzacja dwuparownikowa).
Do oferty należy dołączyć dokument protokół z badań
wydany przez niezależną jednostkę notyfikującą
potwierdzający iż zaoferowany system ogrzewania i
klimatyzacji spełnia wymagania aktualnej normy PN
EN 1789 w zakresie pkt,. 4.5.5.1 i 4.5.5.2 (dokument
ma dotyczyć ambulansu na bazie samochodu
Mercedes-Benz Sprinter)
III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji:
1. minimum trzy gniazda poboru prądu w przedziale
medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na
zewnątrz (na pojeździe ma być zamontowana
wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu
ambulansu do sieci 230V),
2. kabel zasilający o długości min. 10m,
3. zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy
podłączonym zasilaniu 230V,
4. wyłącznik przeciwporażeniowy,
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2.

3.

4.

5. automatyczna ładowarka służąca do ładowania
dwóch fabrycznych akumulatorów działający przy
podłączonej instalacji 230V (podać markę i model
oraz parametry techniczne),
6. grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika
pojazdu,
7. inwerter (przetwornica) prądu stałego 12V na
zmienny sinusoidalny 230V o mocy min. 1000W
umożliwiający zasilanie urządzeń 230V w trakcie
jazdy ambulansu.
Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału
medycznego:
1. powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V
zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem
wyposażone we wtyki poboru prądu
umiejscowione na lewej ścianie,
2. powinna posiadać minimum 6 punktów
oświetlenia rozproszonego,
3. powinna posiadać minimum 2 punkty oświetlenia
halogenowego z regulacją kąta umieszczone nad
noszami,
4. oświetlenie halogenowe blatu roboczego –
minimum 1 punkt,
Przedział medyczny ma być wyposażony w
zamontowany na prawej ścianie (przy fotelu
obrotowym) panel sterujący:
1. informujący o temperaturze w przedziale
medycznym oraz na zewnątrz pojazdu
2. z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień,
data)
3. informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu
4. sterujący oświetleniem przedziału medycznego
5. sterujący systemem wentylacji przedziału
medycznego
6. zarządzający system ogrzewania przedziału
medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z
funkcją automatycznego utrzymania zadanej
temperatury
Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel
sterujący
1. informujący kierowcę o działaniu reflektorów
zewnętrznych
2. informujący kierowcę o braku możliwości
uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu
ambulansu do sieci 230 V
3. informujący kierowcę o braku możliwości
uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi
między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy
4. informujący kierowcę o poziomie naładowania
akumulatora samochodu bazowego i akumulatora
dodatkowego
5. ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o

niedoładowaniu akumulatora samochodu
bazowego i akumulatora dodatkowego
6. sterujący pracą dodatkowych sygnałów
dźwiękowych (awaryjnych)
IV. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO –
DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE
1. W przedniej części dachu pojazdu sygnalizacja
świetlna typu LED zintegrowana z dachem tj.
tworząca jedną bryłę (nie dopuszcza się lamp
zespolonych czy też lamp kierunkowych)
2. Na wysokości podszybia 2 niebieskie lampy
pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED
3. W tylnej części dachu pojazdu sygnalizacja świetlna
typu LED zintegrowana z dachem tj. tworząca jedną
bryłę (nie dopuszcza się lamp zespolonych czy też
lamp kierunkowych)
4. Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z
możliwością podawania komunikatów głosem zgodny
z obowiązującymi przepisami – głośnik zamontowany
w pasie przednim.
5.
Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne)
pneumatyczne lub elektryczne przeznaczone do pracy
ciągłej – podać markę i model.
6. Oznakowanie pojazdu:
- 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z
folii:
a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm,
umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i
nadkoli
b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm
umieszczony wokół dachu
c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony
bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym
mowa w pkt. „a”)
- z przodu pojazdu napis: zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r
- oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
18.10.2010 r.
- po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „P”
- nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu
bokach pojazdu: „Powiatowe Centrum Medyczne Sp.
z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie” na
ścianach bocznych i z tyłu pojazdu
7. Dodatkowe migacze, typu LED zamontowane w tylnej
górnej części nadwozia.
V. WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI
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1.

1.
2.

3.

4.

Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca
następującej wymogi:
- zakres częstotliwości -168-170 MHz,
- współczynnik fali stojącej -1,6,
- polaryzacja pionowa,
- charakterystyka promieniowania –dookólna,
- odporność na działanie wiatru min. 55 m/s.Antena
typu 3089/1 lub równoważna do radiotelefon
2. montaż dostarczonego przez Zleceniodawcę
systemu zarządzania i monitorowania karetką.
VI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY
Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona
szczelnie z zabudową ścian.
Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym –
łatwo zmywalnym i odpornym na środki
dezynfekujące, w kolorze białym.
Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy, z
systemem przesuwu wzdłuż noszy wyposażony w
bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i
regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt
oparcia – podać zakres regulacji). System przesuwu
wzdłuż osi noszy niewymagający od Użytkownika
demontażu fotela tzn. możliwość przesuwana fotela
analogiczna (podobna funkcjonalnie) jak w fotelu
kierowcy.
Fotel wraz z systemem przesuwu przebadany na
zgodność z REG 14 dla „typu pojazdu w odniesieniu do
kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu
pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich
mocowań”. Uwaga – „dla typu pojazdu” oznacza dla
samochodu Mercedes-Benz Sprinter. Do oferty należy
dołączyć homologacje cząstkowe lub protokoły z
badań wykonanych przez niezależną jednostkę
notyfikowaną.
Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel
obrotowy tj. umożliwiający jazdę tyłem i przodem do
kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem,
zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym),
bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz
regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt
oparcia – podać zakres regulacji). Podać markę i
model oferowanego fotela.
Fotel wraz z podstawą przebadany na zgodność z REG
14 dla „typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń
pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w
odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań”.
Uwaga – „dla typu pojazdu” oznacza dla samochodu
Mercedes-Benz Sprinter. Do oferty należy dołączyć
homologacje cząstkowe lub protokoły z badań
wykonanych przez niezależną jednostkę
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notyfikowaną.

5.

Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem
medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość
oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację
pomiędzy personelem medycznym a kierowcą,
przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne
(minimalna wysokość przejścia 1800 mm - podać
wartość oferowaną) spełniające normę PN EN 1789.
6. Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i
prawej):
- zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa
sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym
wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z
miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj.
deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny
Kramera, torba opatrunkowa,
- półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i
podświetleniem umożliwiającym podgląd na
umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co
najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.).
- na ścianie lewej zamykany schowek na środki
psychotropowe z cyfrowym zamkiem szyfrowym.
7. Zabudowa meblowa na ścianie działowej:
- szafka z blatem roboczym wykończonym blachą
nierdzewną, z pojemnikiem na zużyte igły, strzykawki i z
szufladami (min. 2 szt. szuflad)
- kosz na śmieci zamontowany w szufladzie
otwieranej/zamykanej stopą
8. Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt.
pojemników.
9. Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego.
10. Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do
mocowania uchwytów dla następujące sprzętu
medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna.
Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi
pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu
medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym
momencie eksploatacji,
Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na
stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego
bezpośrednio do ściany przedziału medycznego..
11. Centralna instalacja tlenowa:
- z 2 butlami (każda 10 l tlenu) + 2 reduktory o
konstrukcji umożliwiającej montaż i demontaż
reduktora bez konieczności używania kluczy.
- minimum 2 gniazda poboru tlenu typu AGA,
monoblokowe typu panelowego

- przepływomierz obrotowy z nawilżaczem,
12. Podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca
przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 100 do
pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga,
(pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz
pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę,
(podać markę i model, załączyć folder i deklarację
zgodności).
13. Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów
infuzyjnych.
VII. WYPOSAŻENIE POJAZDU
1. Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek
do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów
bezpieczeństwa.
2. Kamera cofania + umieszczony w kabinie kierowcy
monitor w formie lusterka wstecznego.
3. Radioodtwarzacz CD w kabinie kierowcy
4. Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu,
po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do
oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie
reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z
przedziału medycznego.
Reflektory typu LED.
5. Uchwyt do mocowania urządzenia do masażu serca
AUTOPULS.
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SPRZĘT MEDYCZNY
(Sprzęt medyczny ma spełniać wymogi aktualnej normy PN-EN 1865 lub normy równoważnej)
1.

NOSZE GŁÓWNE
podać markę i model, załączyć folder
przystosowane do prowadzenia reanimacji
wyposażone w twardą płytę na całej długości pod
materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich
dostępnych funkcji;
nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia
pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej
napięcie mięśni brzucha;
z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia
oparcia pod plecami do 90 stopni;
rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca
odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki
piersiowej, ułożenie na wznak;
z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych
zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości
mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;
z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej
do transportu małych dzieci na noszach w pozycji
siedzącej lub leżącej – podać markę i model załączyć
folder wraz z opisem oraz potwierdzenie producenta
o kompatybilności z zaoferowanymi noszami
transportowymi;

2.

nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej
graficznie elementy związane z ich obsługą;
ze składanymi poręczami bocznymi, z rączkami do
przenoszenia , z dodatkową parą rączek służącą do
przenoszenia pacjentów bariatrycznych
z możliwością wprowadzania noszy na transporter
przodem lub tyłem do kierunku jazdy;
nosze muszą być zabezpieczone przed korozją
poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału
lub poprzez zabezpieczenie ich środkami
antykorozyjnymi;
z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa
sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu ,
przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym
ustawienie wszystkich dostępnych pozycji
transportowych;
wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy
z wycięciami na pasy
obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg
(podać obciążenie dopuszczalne w kg)
waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z
wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w
kg);
TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH
podać markę i model, załączyć folder
z system składanego podwozia umożliwiające łatwy
załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu;
z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia
z noszami;
regulacja wysokości w min sześciu poziomach;
możliwość ustawienia pozycji drenażowych
(Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach
pochylenia);
wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150mm,
skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające
prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1
osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą
przednich kółek do jazdy na wprost; kółka
umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach
zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych
nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać
średnicę kółek w mm);
min. dwa kółka wyposażone w hamulce
system mocowania transportera na podstawie musi
być zgodny z wymogami PN EN 1789;
dodatkowy system zabezpieczający przed złożeniem
podwozia w przypadku, gdy kółka najazdowe nie
opierają się na podstawie a zwolniony jest
mechanizm składający podwozie
obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 228 kg
(podać dopuszczalne obciążenie w kg);
waga transportera max. 28 kg (podać wagę

3.

transportera w kg);
transporter musi posiadać trwale oznakowane
najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą
transporter musi być zabezpieczony przed korozją
poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub
poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi;
deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z
normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony
przez niezależną jednostkę notyfikowaną na
oferowany system transportowy (nosze i transporter)
– załączyć do oferty;
PLECAK REANIMACYJNY
podać markę i model, załączyć folder
pokrycie zewnętrzne – CORDURA
pokrycie wewnętrzne łatwo zmywalne
konstrukcja wielokomorowa (co najmniej trzy komory)
zapewniająca właściwą segregację sprzętu
przegroda komory głównej zaopatrzona w system
mocujący sprzęt do intubacji oraz sprzęt na zestaw do
wkłuć
wyposażona w system organizerów na worki
samorozprężalne i pakiety medyczne min 5 szt
w komplecie wyjmowane ampularium na min 80
ampułek oraz dodatkowe ampularium na narkotyki na
min 9 ampułek
rozmiar umożliwiający właściwe rozmieszczenie
wszystkich elementów wyposażenia
możliwość transportu w ręku w pozycji pionowej oraz
poziomej
system transportu na plecach składający się z 2-ch
szelek oraz pasa biodrowego
regulacje umożliwiające dopasowanie systemu
transportu do indywidualnych potrzeb
liczne elementy odblaskowe
*wypełnia Wykonawca

...........................................................
(miejscowość i data)

..............................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

Załącznik Nr 6 do siwz
Szczegółowy opis pojazdu bazowego, na którym ma być wykonana usługa adaptacji –
Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI
1. NADWOZIE
- typ furgon częściowo przeszklony z DMC 3,5 t.
- bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem medycznym,
- kabina kierowcy wyposaŜona w dwa pojedyncze fotele z tapicerką ze sztucznej skóry, z podłokietnikami, z regulowanymi
na wysokość zagłówkami, fotel kierowcy regulowany,
- wymiary przedziału ładunkowego w mm (długość x szerokość x wysokość) 3265 x 1780 x 1940 dla pojazdu
przeznaczonego na ambulans typ C,
- drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z otwieraną szybą (drzwi do przedziału ładunkowego),
- drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby (drzwi do przedziału ładunkowego),T19
- drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta 270o ,
- stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny,
- stopień wejściowy do przedziału ładunkowego wewnętrzny stały
- lakier w kolorze białym,
2. SILNIK
- z zapłonem samoczynnym,
- moc silnika 163 KM, max. moment obrotowy 360Nm
- silnik spełniający wymagania emisji spalin Euro 5
- zuŜycie paliwa 10,3 l
3. ZESPÓŁ NAPĘDOWY
- skrzynia biegów manualna synchronizowana sześciobiegowa + bieg wsteczny
- napęd na koła tylne
4. ZAWIESZENIE
- zawieszenie wzmocnione tj. wzmocnione stabilizatory osi przedniej i tylnej, wzmocnione amortyzatory, gwarantujące
dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające
odpowiedni komfort: A50, CF3, CF6, C45, C47,C 43
5. UKŁAD HAMULCOWY
- ze wspomaganiem i korektorem siły hamowania,
- z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół w trakcie hamowania ,
- z systemem ESP stabilizującym tor jazdy,
- z systemem zapobiegającym poślizgowi kół w trakcie ruszania ASR,
- z systemem wspomagania nagłego hamowania BAS,
- z systemem wspomagania ruszania „pod górę” ,
- z trzecim światłem hamowania
6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
- alternator o wydajności 220A, M46
- dwa akumulatory, kaŜdy o pojemności 100 Ah (łącznie 200Ah), EE8, E28
7. WYPOSAśENIE POJAZDU
- czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasaŜera ,SA6, SH7
- centralny zamek we wszystkich drzwiach,
- autoalarm FZ5
- dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane, F68
- reflektory przeciwmgielne przednie,
- szyby przyciemniane, szyba czołowa z filtrem,
- ogrzewana szyba przednia,F49
- półka nad przednią szybą,
- sufitowe oświetlenie punktowe w kabinie kierowcy,
- boczne światła pozycyjne, LB1
- elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy,
- regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach, CL1
- czujnik deszczu,JA5

- wskaźnik temperatury zewnętrznej,
- uchwyty wejściowe dla kierowcy i pasaŜera,
- niezaleŜny od pracy silnika system ogrzewania kabiny kierowcy o mocy 5,0 kW umoŜliwiający dodatkowo ogrzanie silnika
do właściwej temperatury pracy przed uruchomieniem pojazdu, H21- klimatyzacja kabiny kierowcy, HH9
- zbiornik paliwa o pojemności 100l, KB0

