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ambulansu ratunkowego typ C z wyposażeniem.
Oświadczenie o braku postaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału
w postępowaniu.
wzór umowy
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10/2017
I. Zamawiający
SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki
06-200 Maków Mazowiecki
ul. Witosa 2
Tel/ Fax . 29 / 71 42 335, email: przetargi@szpital-makow.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych
(Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) oraz przepisów
wykonawczych do niej i ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
zwaną dalej „siwz", zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu sanitarnego typu „C” - 1 sztuka
Symbol CPV Opis:
34114110-3 Pojazdy ratownicze
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia określone zostały w załączniku Nr 1 do SIWZ.
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych przez
zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu (wraz
z ofertą) oświadczenia:
 Oświadczenie wykonawcy, iż zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich dokumentów








umożliwiających rejestrację ambulansu jako samochód specjalny - sanitarny w tym
świadectwo homologacji dla samochodu bazowego, wyprodukowanego zgodnie z Normą
czystości spalin co najmniej EURO 6, oraz świadectwo homologacji dla samochodu po
zabudowie. Ambulans musi odpowiadać przepisom zawartym w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu
ich niezbędnego wyposażenia ( Dz.U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262 ze zm. ) oraz załączy karty
gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim wraz z danymi technicznymi oferowanego
ambulansu i na każde urządzenie użyte do zabudowy ambulansu oraz wyposażenie medyczne,
Oświadczenie wykonawcy, że posiada wszystkie dokumenty dopuszczające do obrotu
odpowiednio dla urządzeń wchodzących w skład wyposażenia przedziału medycznego,
instalacji tlenowej : (deklaracje zgodności CE, ważne zaświadczenia o wpisie do Rejestru
Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i
używania) - zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku (Dz.U. Nr 107 poz. 679)
z aktualnymi zmianami Na każde żądanie Zamawiającego przedstawienia właściwych
dokumentów Wykonawca niezwłocznie je prześle.
Oświadczenie, że oferowany ambulans jest zgodny z wymaganiami określonymi w
przepisach dot. Warunków technicznych pojazdów (Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia
31.12.2002 r. Dz.U. z 2003 r Nr 32, poz. 262 zpoźn. zm.) oraz odpowiada wymaganiom
określonym w normie PN EN 1789; 2011 dla ambulansu i PN EN 1865 dla sprzętu med.i
są zgodne z normami określonymi w Zarządzeniu nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia z dnia 20.10.2011; zał. nr 3
Protokół z badań wytrzymałościowych całego jednorodnego zabudowanego nadwozia
ambulansu zgodnie z normą PN EN 1789
Deklaracja zgodności na zestaw ( nosze główne + transporter wielopoziomowy)Parametry
techniczne zestawu zgodne z normą PN EN 1865 i PN EN 1789 dla potwierdzenia
załączyć deklarację zgodności CE
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania innych dokumentów potwierdzających
spełnienie wymagań, także po otwarciu ofert.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 7.
7. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą

one o nie gorszych właściwościach i jakości. Zamawiający dopuszcza składanie ofert
równoważnych. Ewentualne użycie w dokumentacji określeń i nazw własnych ma jedynie
charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości materiałów. Jeżeli w opisie
przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania przykładowych znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne.
Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe
i techniczne oraz standardy nie gorsze niż określone w przedmiocie zamówienia.
Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
IV. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie należy zrealizować do 45 dni od chwili podpisania umowy.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania
tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu (art. 24 ust 1 Pzp).
1.1. zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
Pzp.
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 1621 lub ust. 5 ustawy Pzp, 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 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 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.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt. 2.
4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
6.1. Uregulowania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.2. 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.

4

Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (przesłanki
fakultatywne)
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy w przypadkach, o których mowa w
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw
wykluczenia.
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 1a do siwz. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu.
1a. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie
o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej siwz składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia.
3. Na żądanie zamawiającego, 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 dokumencie, o którym mowa w rozdz. VI. ust 1 i 2 niniejszej siwz.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej siwz.
5. Jeżeli wykonawca nie złożył dokumentów wymaganych przez zamawiającego
potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają
błędy lub budzą wątpliwości, zamawiający wzywa do złożenia, uzupełnienia, poprawienia
dokumentów lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów w terminie przez siebie
wskazanym.
6. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania albo złożył wadliwe pełnomocnictwa albo
dokumenty, zamawiający wzywa do ich złożenia lub poprawienia w terminie wskazanym
przez zamawiającego.
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej , o której mowa w ust. 1 pkt 24 ustawy Pzp,. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Również dokumenty wymienione w rozdziale III pkt. 4
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. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i
wykonawcy przekazują drogą elektroniczną - e-mail zamawiającego przetargi@szpitalmakow.pl w temacie e-mail musi być podany znak sprawy postępowania
2. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania dokumentów, o których mowa powyżej
również pisemnie.
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3. Każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania
korespondencji.
4. Zamawiający wymaga ponadto, aby korespondencja przesyłana pocztą lub faksem
opatrywana była adresem e-mailowym nadawcy oraz tytułem sprawy toczącego się
postepowania.
5. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
 w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:
– Radosław Pawłowski - 29 / 71 42 216
 w sprawach procedury – Marek Otłowski tel. 29/ 71 42 335
6. Wyjaśnień udziela się w godzinach 8:00 – 14:00.
7. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.
8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. 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.
9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8 lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt. 8.
VIII. Wymagania dotyczące wadium.
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
2. 9.000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100 PLN)
3. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 15/05/2018r. do godz. 9:00.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
formach:
a) Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu Oddział w Makowie Mazowieckim
Nr konta: 30 8917 0001 0013 2437 2000 0050
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
10.Zamawiający
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IX. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do
zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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.
X. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według wzorów stanowiących załączniki do
siwz.
3. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami
zawartymi w dziale III pkt. 4 oraz VI specyfikacji
4. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych
„za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę oraz muszą zawierać stwierdzenia zgodne
z faktami i być zgodne ze stanem prawnym, istniejącym w chwili składania ofert.
5. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać: nazwę i adres wykonawcy /pieczątkę
nagłówkową/ oraz podpis i pieczątkę imienną osoby upoważnionej do występowania w
imieniu wykonawcy.
6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika
z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty.
7. Ewentualne poprawki dokonane przez wykonawcę muszą być parafowane i datowane
przez osobę podpisującą ofertę.
8. Wszystkie strony oferty powinny być skompletowane zgodnie ze specyfikacją, podpisane
i ponumerowane oraz winien być dokonany spis treści /w formularzu ofertowym/.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci luźnych kartek (np. w teczkach
wiązanych). Dokumenty stanowiące ofertę winny być połączone w sposób
uniemożliwiający przypadkowe odłączenie kartek.
10. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne 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. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w
trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 roku (sygn. III CZP
74/05) ich odtajnieniem.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w
trybie art. 90 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
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w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. 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 wg 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.
16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE". Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty
ofert wycofywanych nie będą otwierane.
17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia
wszczęcia postępowania.
18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i
obiekcje dotyczące treści zapisów w siwz należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej siwz. Przepisy
ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. Oferta winna być dostarczona
zamawiającemu w zaklejonej kopercie w taki sposób, aby nie można było otworzyć jej bez
uszkodzenia. Koperta powinna być opisana nazwą wykonawcy oraz posiadać hasło:
„samochodu sanitarnego typu „C” - 1 sztuka
Proszę również zamieścić na kopercie informację o treści: „NIE OTWIERAĆ PRZED
15.05.2018 r. godz. 9:30”.
Xi. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać na adres zamawiającego: SPZOZ-ZZ, 06- 200 Maków Mazowiecki
, ul. Witosa 2 - Kancelaria do dnia 15.05.2018 r. godz.9:00. (Kancelaria czynna w
godzinach 7:00 do 15:00)
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu przed upływem terminu składania ofert, określonym w pkt.1.
3. Wprowadzane zmiany winny być dostarczone zamawiającemu w zaklejonej kopercie.
Koperta powinna być opisana nazwą wykonawcy, hasłem przetargu i dodatkowo
zaznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2018 r. o godz. 09:30 w Części administracyjnej I
pietro SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2, pok. Zamówienia Publiczne.
Otwarcie ofert jest jawne.
6. W części jawnej posiedzenia komisji zamawiający ogłosi:
 kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (przed otwarciem
ofert);
 nazwy i adresy wykonawców,
 ceny ofert.
 oferowane terminy wykonania zamówienia,
 oferowane okresy gwarancji,
 oferowane warunki płatności.
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7. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania, w trybie
przewidzianym w ustawie Pzp.
8. Po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.szpital-makow.pl informacje
dotyczące:
a) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
b) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu
ofertowym, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr1,2 do siwz łącznej ceny
ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy
określonym w niniejszej siwz.
3. Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach
wymienionych w projekcie umowy, bedącym załacznikiem nr 3 do siwz.
4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy
zaokrąglić w górę).
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, 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.
W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować
zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa /
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Ocena ofert będzie występowała w II etapach:
ETAP I
-sprawdzenie złożonych ofert w zakresie zgodności z wymogami SWIZ.
ETAP II
Oferty uznane za złożone prawidłowo zostaną ocenione wg kryteriów:
- cena (koszt)
waga kryterium - 60%
a) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 60
b) każda następna według wzoru:
cena najniższa x 60
ilość punktów oferty badanej = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x 60%
cena oferty badanej

1.Kryterium 2 [gwarancja] podlega ocenie według wartości podanych w Formularzu oferty –
wyliczany będzie według wzoru:
Tg max

Wartość punktowa = R Tgofertyba danej
R – ranga ocenianego kryterium
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Tg oferty badanej – najkrótszy termin pełnej gwarancji bez limitu kilometrów z bezpłatnymi
przeglądami badanej oferty (nie krótszy niż 36 miesięcy )
Tg max – najdłuższy termin gwarancji

Wykonawcy którzy zaproponują okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy zostaną poddani
ocenie w kryterium długość udzielonej pełnej nieodpłatnej gwarancji. Jeżeli Wykonawca
zaoferuje:
 do 36 miesięcy pełnej nieodpłatnej gwarancji otrzyma 0 punktów
37 –49 miesięcy pełnej nieodpłatnej gwarancji otrzyma 10 punktów
50 –61 miesięcy pełnej nieodpłatnej gwarancji otrzyma 20 punktów
62 –73 miesiące pełnej nieodpłatnej gwarancji otrzyma 30 punktów
 74 i więcej miesięcy pełnej nieodpłatnej gwarancji otrzyma 40 punktów
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:
a. wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz
nazwę (firmę) albo imiona i nazwiska, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b. unieważnieniu postępowania,
 podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieszczając tę informację na
swojej stronie internetowej.
2. Zamawiający informuje niezwłocznie każdego wykonawcę:
2.1. który podlega wykluczeniu, że nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
2.2. którego oferta została odrzucona o powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o
których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, o braku równoważności lub braku
spełniania wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne, które w przypadkach, o których mowa w art.
89 ust. 5 ustawy Pzp, powinno zawierać wyjaśnienie powodów, dla których dowody
przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w pkt., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w
przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający podpisze umowę o udzieleniu zamówienia publicznego i prześle ją w celu
podpisu wybranemu wykonawcy.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Nie dotyczy
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach.
Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest projekt umowy dostawy zał. nr 2, według którego zamawiający podpisze umowę z wybranym/mi w postępowaniu
wykonawcą/ami.
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XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
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Załącznik Nr 2- wzór umowy
UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY
NR. / 2018
Zawarta w dniu . .2018 w Makowie Maz. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty,
w trybie: przetargu nieograniczonego
Pomiędzy:
firmy:
a.
SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ – ZESPOŁEM ZAKŁADÓW
w Makowie Maz. ul. Witosa 2.
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
reprezentowanym przez:
Jerzy Wielgolewski - Dyrektor
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
samochodu sanitarnego – 1 sztuka z wyposażeniem na bazie furgonu marki dla Działu
Pomocy Doraźnej w Makowie Mazowieckim, parametry oraz wyposażenie zgodne z
Załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część umowy, dopuszczalne zmiany tyko w sytuacji
wyrażenia zgody w pytaniach do postępowania przetargowego przez Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne ambulansu oraz jego wyposażenie są
zgodne z ofertą złożoną do postępowania o zamówienie publiczne.
3. Wykonawca oświadcza, że Ambulans jest produktem (producent pojazdu podstawowego) .
§2
1. Ustalona cena ambulansu wynosi zł netto, zł VAT, tj. brutto
zł (słownie :
).
2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje :
a) wartość ambulansu z wyposażeniem,
b) koszty związane z bezpłatnymi przeglądami w okresie gwarancji ambulansu
i wyposażenia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi
w dokumentacji technicznej,
c) koszty szkolenia pracowników Zamawiającego,
d) koszty odprawy celnej, cła, podatku VAT i inne,
e) utrzymanie w pełnej zdolności techniczno-eksplatacyjnej ambulansów medycznych z
wyposażeniem w okresie gwarancji , nie krócej niż 36 miesięcy, zgodnie z podanym
terminem w formularzu ofertowym tj. od chwili zakupu, odbioru i podpisania przez
Zamawiającego końcowego protokółu odbioru bez zastrzeżeń,
f) bezpłatne pełne przeglądy w terminie oraz ilości wymagane przez producenta,
g) dostawa ambulansów do siedziby Zamawiającego.
§3
1. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisanie protokołu odbioru bez
zastrzeżeń przez Zamawiającego, o którym mowa w § 4
2. Cena będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie do 30 dni
od daty dostawy pojazdów do siedziby Zamawiającego po dokonaniu przez upoważnione
osoby wyznaczone przez Zamawiającego protokolarnego odbioru pojazdów bez zastrzeżeń.
3. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia w banku przez Zamawiającego dokumentu
“polecenie
przelewu”.
§4
WARUNKI DOSTAWY
1. Sprzedaż samochodu nastąpi do 45 dni od chwili podpisania umowy.
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2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w siedzibie zamawiającego wszelkie dokumenty
niezbędne do rejestracji samochodów.
3. Wykonawca dostarczy po wcześniejszym uzgodnieniu pojazdy w wyznaczonym terminie, w
godzinach urzędowania t.j 7 00 do 13 30 do siedziby Zamawiającego Maków Mazowiecki ul.
Witosa 2
4. Samochód zostanie przez Wykonawcę przekazane upoważnionemu pisemnie
przedstawicielowi Zamawiającego.
5. Za termin przekazania ambulansu do eksploatacji, rozumie się datę podpisania protokołu
odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie ambulansu do eksploatacji.
7. Wraz z ambulansem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty :
a) książkę gwarancji ambulansu i karty gwarancyjne wyposażenia karetki.
b) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski uprawnionych do
napraw gwarancyjnych,
c) instrukcję obsługi ambulansów i wyposażenia w języku polskim.
d) wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji ambulansu,
e) dokument określający zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego
i pogwarancyjnego ambulansu,
f) wszystkie dokumenty wymienione w dokumentacji przetargowej,
g) dokumenty umożliwiające rejestrację ambulansu jako samochód specjalny - sanitarny
w tym świadectwo homologacji dla samochodu bazowego, wyprodukowanego zgodnie
z Normą czystości spalin co najmniej EURO 6, oraz świadectwo homologacji dla
samochodu po zabudowie. Ambulans musi odpowiadać przepisom zawartym w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz.U. z 2003 r.
Nr 32 poz. 262 ze zm. ) oraz załączy karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku
polskim wraz z danymi technicznymi oferowanego ambulansu i na każde urządzenie
użyte do zabudowy ambulansu oraz wyposażenie medyczne,
h) dokument, że oferowany ambulans jest zgodny z wymaganiami określonymi w
przepisach dot. Warunków technicznych pojazdów (Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia
31.12.2002 r. Dz.U. z 2003 r Nr 32, poz. 262 z poźn. zm.) oraz odpowiada
wymaganiom określonym w normie PN EN 1789; 2011 dla ambulansu i PN EN 1865
dla sprzętu med.i są zgodne z normami określonymi w Zarządzeniu nr 71/2011/DSM
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20.10.2011; zał. nr 3,
i) protokół z badań wytrzymałościowych całego jednorodnego zabudowanego nadwozia
ambulansu zgodnie z normą PN EN 1789,
j) Deklaracja zgodności na zestaw ( nosze główne + transporter
wielopoziomowy)Parametry techniczne zestawu zgodne z normą PN EN 1865 i PN EN
1789 dla potwierdzenia załączyć deklarację zgodności CE,
9. Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w dniu dostawy ambulansu.
§5
GWARANCJA
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony ambulans i wyposażenie będzie fabrycznie nowe i
będzie pochodzić z bieżącej produkcji, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017r
2. Wykonawca gwarantuje, że ambulans będzie podstawiony do siedziby Zamawiającego w
wyznaczonym terminie do odbioru z wyposażeniem zgodnie z dokumentacją przetargową,
będzie funkcjonalnie sprawny i gotowy do natychmiastowej eksploatacji.
3. Wykonawca udziela pełnej :
a) gwarancji mechanicznej i elektrycznej -minimum 36 miesięcznej pełnej gwarancji
bez limitu kilometrów,
b) gwarancji na powłoki lakiernicze ambulansu -min. 36 miesięcy
c) gwarancji na perforację - min. 120 miesięcy
d) gwarancji na zabudowę medyczną - min. 36 miesięcy
e) gwarancji na sprzęt i ap. medyczną - min. 36 miesiące
Gwarancja nie krótsza niż 36 miesięcy (podpunkt .a,b,d,e od chwili protokolarnego
odbioru bez zastrzeżeń, zgodnie z podanym terminem w formularzu ofertowym.
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4. Wykonawca utrzyma w pełnej zdolności techniczno-eksplatacyjnej 1 sztuki ambulansów
medycznych z wyposażeniem w okresie gwarancji oraz wykona bezpłatne przeglądy zgodnie z
wymaganiami producenta tj. od chwili zakupu, odbioru i podpisania przez Zamawiającego
końcowego protokółu odbioru bez zastrzeżeń.
5. Gwarantowany czas rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej wynosi max 48 godz. w dni robocze
72 godz. licząc od momentu zgłoszenia wady ambulansu lub wyposażenia przez
Zamawiającego (pismem, tel., fax).
6. Wykonawca usunie usterkę w ciągu max 48 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji na
piśmie (faxem), a w przypadku przedłużającej się naprawy wstawi nieodpłatnie sprawne
urządzenie zastępcze posiadające wszelkie aktualnie obowiązujące ubezpieczania /
dopuszczenia na okres zastępstwa za pojazd, urządzenie ( Ambulans , sprzęt medycznego
lub wyposażenia karetki), o parametrach i wyposażeniu nie gorszych niż naprawiane
urządzenie. W przypadku nie podstawienia ambulansu/ sów Zamawiający zastrzega sobie
możliwość wynajęcia go w innej firmie a kosztami wynajmu obciąży Wykonawcę.
7. W razie zwłoki w naprawie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5
% ceny brutto wymienionej w § 2 za każdy dzień zwłoki.
8. W razie nieuwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o
przeprowadzenia ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę a w sytuacji stwierdzenia wady
lub uszkodzenia nie spowodowanej przez Zamawiającego kosztami ekspertyzy obciąży
Wykonawcę.
9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ambulansu i jego wyposażenia
spowodowane nieprzestrzeganiem przez pracowników Zamawiającego instrukcji obsługi
ambulansu lub wyposażenia.
10. Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska niczym nieograniczony
dostęp do ambulansu i wyposażenia w godzinach pracy Zamawiającego.
11. Wykonawca na własny koszt przeprowadzi przegląd przedsprzedaży ambulansu.
12. W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeglądy ambulansu
i wyposażenia w ilości, i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji
technicznej zalecanej przez producenta.
13. Czas trwania naprawy gwarancyjnej, niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu
gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu umowy.
14. W przypadku 3 krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego zespołu Wykonawca jest
zobowiązany wymienić zespół na nowy.
15. Wykonawca gwarantuje 10 letni okres pełnej obsługi pogwarancyjnej ambulansu
i
wyposażenia oraz zabezpieczenie na ten czas dostaw części zamiennych i materiałów
zużywalnych.
16. Postanowienia niniejszego § 5 określające warunki gwarancji, zostaną dołączone przez
Wykonawcę do kart gwarancyjnych, które przekaże Zamawiającemu.
17. Niezależnie od przysługujących Zamawiającemu uprawnień w ramach udzielonej gwarancji,

Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi. W ramach odpowiedzialności
Wykonawcy z tytułu rękojmi Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od
umowy, obniżenia ceny, roszczenie o wymianę przedmiotu umowy na nowy lub żądanie
usunięcia wad w terminie określonym w umowie.

1.
2.
3.
4.
5.

§6
KARY UMOWNE
W przypadku zwłoki w dostawie, naprawie, przeglądach, podstawienia samochodu
zastępczego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ceny
brutto ambulansu z wyposażeniem określonej w § 2, za każdy dzień zwłoki.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 10% ceny brutto
ambulansu.
W przypadku gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 lub 2 przewyższa
ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych.
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli
Wykonawca nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje pozostałe zobowiązania umowne.
Kara umowna należna Zamawiającemu może być potrącana z ceny należnej Wykonawcy.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§8
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny, właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa którejkolwiek ze Stron, uzyskane w związku z
zawarciem niniejszej umowy lub jej wykonywaniem, stanowić będą informacje poufne Strony.
§ 10
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Wykaz załączników do umowy :
1) Oferta
2) SIWZ

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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Załącznik nr 1a – oświadczenie

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania na zakup 1 samochodu sanitarnego dla SPZOZ-ZZ w
Makowie Mazowieckim , działając w imieniu Wykonawcy:
..................................................................................
..................................................................................
(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP
wykluczy:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

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;
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 (Dz.
U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010
r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c. skarbowe, 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);
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;
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;
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 kryteria selekcji, lub który zataił
te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
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;
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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 (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);
11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618
i 1634), 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

pieczęć Wykonawcy

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Firma:
____________________________________________________________________________
(wpisać pełną nazwę)
REGON: ________________________
kod, miejscowość, , powiat, województwo: _______________________________________________
_____________________
ulica, nr domu, nr
lokalu:______________________________________________________________
internet: http:/__________________________
mail_________@_______________

e-

numer kierunkowy: _____________________
Tel.: _____________ fax _________________
Wartość
Ilość
netto
Sztuk
w PLN

Przedmiot zamówienia

1. Samochód sanitarny z wyposażeniem o
właściwościach zgodnych
z określonych w dokumentacji przetargowej
marka ................................

Podatek
kwota w
%
PLN

Wartość brutto
w PLN

1

Okres gwarancji : nie krótszy niż 36 miesięcy. Dodatkowe punkty zostaną przyznane
za najdłuższy termin gwarancji , nie krótszy niż (36miesięcy )
……………….. ( podać liczbę oraz słownie) ………………………………………….

__________________________
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentacji przetargowej i nie wnoszę zastrzeżeń,
co do ich treści i warunków określonych dla realizacji zamówienia.
Miejscowość……………………………….

data ………………

Podpis Wykonawcy …………………
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