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I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w 
Sosnowcu 
ul. Szpitalna 1 
41-219 Sosnowiec 

Miejsce składania ofert: 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, III piętro  
(sekretariat). 
 
Regon: 240837054 
NIP: 644-337-38-32 
Tel. (032) 296 42 19 
Fax (032) 263 57 19 
www.szpital.sosnowiec.pl  
zam-publ@szpital-zagorze.sosnowiec.pl 
zam.publ@szpital-zagorze.sosnowiec.pl 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji  
zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest  dostawa fabrycznie nowego samochodu - Karetki typu 

P do przewozu pacjentów, o parametrach technicznych i funkcjonalno-uŜytkowych 
szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

2.  Na przedmiot zamówienia określony w ust. 1 składa się: 
2.1. dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego - Samodzielny 

Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski”  w Sosnowcu,  
41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1; 

2.2. przedłoŜenie dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez 
autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i   pogwarancyjnym. 

3. Wymagany rok produkcji oferowanego przedmiotu zamówienia - 2008.  
4. Szczegółowe warunki realizacji dostawy określone są we Wzorze umowy - załączniku 

nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
5.  Termin płatności :  do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionego oryginału faktury. 
6.  Wymagane warunki gwarancji: określone w formularzu oferty wg załącznika nr 1 do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

III. Termin realizacji zamówienia 

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 2 miesięcy od daty zawarcia 
umowy. 
Miejsce dostawy:  SP ZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu, Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, 
(w godz. 730 ÷1400 w dni pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku). 

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający 
będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń zawartych w ofercie, przy 
zastosowaniu zasady „spełnia/nie spełnia”. 
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V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji 
zamówienia  

1. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy posiadają uprawnienie do wykonywania 
określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, naleŜy przedłoŜyć 
następujące dokumenty: 
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
b)  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz z właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, 
Ŝe uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 
- Dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 2 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać 
Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 
z 2006r. Nr 87, poz. 605). 

2. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
naleŜy:  
PrzedłoŜyć wykaz wykonanych dostaw w okresie  ostatnich  trzech lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy  - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem dostawom stanowiącym 
przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, daty i miejsca ich realizacji oraz 
załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŜycie 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 
Zamawiający uzna spełnienie wymogu określonego w pkt 2 jeŜeli Wykonawca wykaŜe co 
najmniej 1 dostawę o wartości nie mniejszej niŜ wartość zaproponowana w ofercie 
przetargowej. 

3. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia naleŜy:  
4. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom 

Zamawiającego naleŜy:  
a)  przedłoŜyć folder ambulansu i sprzętu medycznego, 
b) dostarczyć deklarację zgodności dla noszy kompletnych i kompletnego zestawu 
transportowego lub inny dokument dopuszczający do obrotu na rynku polskim. 
 

Zamawiający uzna za spełnienie wymogu określonego w pkt. 4 b jeŜeli Wykonawca dostarczy 
dokumenty dopuszczające zgodne z ustawą z dnia z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych 
Dz.U.93 z 2004r. poz. 896 tj. certyfikat CE lub deklaracja zgodności, a w przypadku gdy wyrób 
medyczny jest wprowadzany po raz pierwszy na terenie Polski równieŜ wpis do rejestru wyrobów 

medycznych zgodnie z art. 52 i 54 cytowanej ustawy. 
 

5. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w 
szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna 
zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania 
ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia  
publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień 
publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców  
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łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
Wykonawców.  

6.  Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.                                  
Forma pełnomocnictwa:  

 oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
7. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę / osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy : 
-  formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 
-  formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do SIWZ. 
- formularz parametrów technicznych i funkcjonalno - uŜytkowych wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, 

- formularz z wykazem zrealizowanych dostaw wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 
do SIWZ. 

 
Dokumenty o których mowa w pkt. 1, 4 i 5 mogą być przedstawione w formie oryginału 
albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby 
uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną. 
Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 7 sporządzone były zgodnie z 
załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 
2, 4, 5  na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 

VI.   Wymagania dotyczące wadium 

1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w 
kwocie 3 000,00 złotych ( słownie: trzy tysiące złotych ). 

2.  Wadium moŜe być wniesione  w jednej z form:  
pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 
pienięŜnym,  gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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. 

3. Wadium wniesione w pieniądzu naleŜy wpłacić na konto: 
GETIN BANK S.A. O/Sosnowiec, ul. Mościckiego 21                                                              
nr konta 78 1560 1166 0000 9100 0011 2811.  

4. Oferta nie zabezpieczona wadium w wymaganej formie zostanie odrzucona.  
5. Zwrot wadium  

5.1 Zamawiający dokona niezwłocznie  zwrotu wadium jeŜeli: 
a) upłynie termin związania ofertą ( składający ofertę będzie nią związany w 

terminie do 30 dni od daty składania ofert); 
 b)   nastąpi  zawarcie umowy;  
 c)   Zamawiający uniewaŜni postępowanie.  

 5.2 Zamawiający zwróci wadium na wniosek Wykonawcy: 
a) który  wycofał ofertę przed terminem składania ofert; 
b) który został wykluczony z postępowania; 
c) którego oferta została odrzucona. 

5.3 Zamawiający zatrzyma wadium jeŜeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
a)     odmówił podpisania  umowy na warunkach określonych w ofercie; 

 b)    zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy. 

5.4  JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je zgodnie z 
zasadami określonymi w art. 46 ust. 4  ustawy Prawa zamówień publicznych.  

6.  W formularzu oferty naleŜy podać numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać 
zwrotu wadium.  
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VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie 
osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za 
pomocą e-maila, strony internetowej, oraz faxu. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca 
przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą 
elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. 
Wybrany przez Zamawiającego sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz wszelkich informacji nie ogranicza konkurencji, dlatego 
dopuszczalna jest forma pisemna. 

2. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie 
udzielić wyjaśnień, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do 
Zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem otwarcia ofert. 

  
Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upowaŜniona jest:  

Dorota Ciesielska, Anna Wojtczyk, tel. (032) 296-42-98 

e – mail: zam.-publ@szpital-zagorze.sosnowiec.pl, 
e – mail: zam.publ@szpital-zagorze.sosnowiec.pl 

fax: (032) 263-57-19 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami 
składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi 
w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na całość przedmiotu 
zamówienia. 

3. Formularz ofertowy naleŜy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W 
przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy 
Zamawiający zaleca wpisanie : „nie dotyczy”.  

4. Ofertę naleŜy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej. 
5. Oferta, a takŜe wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub 

osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy. KaŜda strona oferty powinna 
być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub 
opatrzone imienną pieczątką. 

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych naleŜy dostarczyć 
przetłumaczone na język polski. 

7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna 
stanowić jedną całość. Wszystkie strony naleŜy połączyć z sobą (np. zszyć, spiąć, 
zbindować). 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez 
osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą. 

9. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 
1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica 
przedsiębiorstwa”. 

10. Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:  

„Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę samochodu do przewozu pacjentów – Karetki 
sanitarnej typu P. Nie otwierać przed: 08.08.2008r.,  godz. 1030”.  

Koperta powinna  zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

Adres doręczenia oferty:                                                                                              
41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 - sekretariat ( III piętro )  

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany: 
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a) Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do złoŜonej oferty bądź wycofać ofertę pod 
warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 

b) Koperty oznaczone napisem „wycofanie” zostaną odczytane w pierwszej 
kolejności i nie będą otwierane. 

c) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone na takich samych 
zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej 
napisem „zmiana”. 

d) Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. 

IX. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty  naleŜy złoŜyć w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1, Sekretariat III piętro 
do dnia 08.08.2008 r. do godz. 1000. 

2. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po 
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 08.08.2008r. o godzinie 1030 w sali 
konferencyjnej SP ZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu, Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, 
III piętro. Otwarcie ofert jest jawne. 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca poda cenę ofertową na Formularzu oferty (wg załącznika nr 1 do 
SIWZ). 

2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z 
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. 

3. Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny (obejmujący 
wartość oferty, koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia itp.) 

4. Ceny oraz podatek VAT naleŜy podać do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Cena ma być wyraŜona w złotych polskich. 

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

Cena  – 100% 

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę : 
Cmin – cena  najniŜsza spośród badanych ofert 
Cn – cena  badanej oferty 
100 – stały współczynnik 
P – liczba punktów 

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%  
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 

XIII. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

XIV. Pozostałe reguły postępowania 

1.  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia 
dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 

2.  Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

3.  Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 
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4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w 
art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Pzp. 

XV.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego  

Wzór umowy  stanowi załącznik nr 3 

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują 
środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI, rozdział 1 i 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655). 
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ZP/23/2008 
Załącznik nr 1 
 
 
………………………………………                                                                                                                                            
   (pieczęć firmowa ) 
     Formularz oferty 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: ............................................................................... 

z siedzibą w .............................................................................................. 

Regon ........................................................... NIP .......................................... 

telefon:...............................................fax: ......................................................... 

e–mail................................................................................................................ 

 
1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę samochodu - Karetki typu „P” do przewozu pacjentów, 
oferuję  wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ,  
w kwocie ryczałtowej: 

 

wartość netto…………………………………...……………….…zł 

podatek VAT ……….……..............................……...zł 

wartość brutto ……………………………….................zł 

słownie: …………………………………………………………………………………...................................…zł 
 
2. Warunki płatności 
Akceptujemy termin płatności do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
przedmiotu zamówienia wraz z prawidłowo wystawionym oryginałem faktury. 

3. Termin wykonania zamówienia  
Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi  w terminie do 2 miesięcy od daty zawarcia 
umowy.  

4.  Okres gwarancji 
Proponujemy gwarancję na okres: 
a) na podzespoły mechaniczne ( min. 2 lata ) ..........................., (określić) 
b) na lakier ( min. 3 lata ) ..........................., (określić) 
c) na perforację ( min. 12 lat ) ..........................., (określić) 
d) na zabudowę medyczną ( min. 2 lata ) ..........................., (określić) 
e) na sprzęt medyczny ( min. 2 lata ) ..........................., (określić) 
 
5. Oświadczam(-y), Ŝe następująca część zamówienia : 
................................................................................................. będzie powierzona 
podwykonawcom. 
 
6. Wadium w kwocie 3 000,00 złotych  zostało wniesione w 

formie:.............................................................................................................. 
podać 

 
7. Wadium naleŜy zwrócić na konto: 

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

...................................................................................................................... 
Podać bank i nr konta 
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8. Niniejszym oświadczam(-y), Ŝe: 
 

1. Zapoznałem (zapoznałam, zapoznaliśmy) się z SIWZ i postawionymi w niej 
wymaganiami i nie wnoszę (wnosimy) do niej zastrzeŜeń oraz, Ŝe uzyskałem 
(uzyskałam, uzyskaliśmy) informacje konieczne do przygotowania oferty. 

2. Projekt umowy został przeze mnie (nas) zaakceptowany. Przedmiot umowy jest 
zgodny z przedmiotem zamówienia. Zobowiązuję się (zobowiązujemy) w 
przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych w 
niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

3. Jestem (jesteśmy) związany (-i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. 
przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert. 

 

 

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

 

 

............................................................................. 
                                   Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
                                reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 

                                   w jego imieniu 
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ZP/23/2008 
Załącznik nr 2  
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 
Oświadczamy, Ŝe: 
 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 
 
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

 
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, z którego 

wyklucza się: 
 

− Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania 
wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a 
szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, 
chyba, Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, 
za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

− Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

− Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków kiedy uzyskali 
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

− osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową,  przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a takŜe za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

− spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a takŜe za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

− spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

− spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
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majątkowej, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 

− 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 przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 

− podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary; 

− Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, 
określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3  

 
                                                                                 

...................................... 
                Miejscowość i data 

 

 

............................................................................. 
                                   Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
                                reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 

                                   w jego imieniu 
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ZP/23/2008 
Załącznik nr  3 
 
WZÓR UMOWY 
 

UMOWA nr.................... 
zawarta w dniu ……………………… 

pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital 
Miejski” w Sosnowcu  
41 – 219 Sosnowiec 
ul. Szpitalna 1  
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000298176, 
posiadającym: 
NIP: 644 337 38 32,  
Regon: 240837054, będącego płatnikiem VAT,  
reprezentowanym przez: 
 
Dyrektora Szpitala – Zbigniewa Swobodę 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiający” 
a 
…………………………………………………................................................................................. 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
działającym na podstawie 
............................................................……………………………………………………...................
............................................................................................................................ 
posiadającym: 
NIP:....................................,  
Regon:......................................  
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 
W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655) 
przetargu nieograniczonego znak sprawy ZP/23/2008 została zawarta umowa o 
następującej treści: 

§1 PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą  samochodu do przewozu pacjentów – 
Karetki sanitarnej typu P, marki ...................................,  
o parametrach technicznych i funkcjonalno- uŜytkowych szczegółowo określonych w 
załączniku nr 1 do umowy, sporządzonym zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

§2 WYNAGRODZENIE 

1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się na kwotę w wysokości : 
wartość netto .............................. zł + ............................. zł VAT tj  
brutto..........................zł  
( słownie....................................................................złotych)  

2. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie 
koszty związane z dostarczeniem karetki do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, 
naleŜne podatki oraz obowiązkowe ubezpieczenie karetki: AC, OC, NW na okres 12 
miesięcy i inne koszty jeśli występują. 
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     § 3. SPOSÓB PŁATNOŚCI 
1. NaleŜność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy), dostarczonej 
Zamawiającemu wraz z karetką oraz podpisanym przez obie strony protokołem 
zdawczo-odbiorczym. 

2.  Zapłata za przedmiot umowy nastąpi po dokonaniu czynności, o których mowa w § 4 
umowy, po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego w terminie do 30 dni od daty 
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego oryginału faktury. 

3. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciąŜenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

4.  UpowaŜnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.      
 

§4. TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia określony w § 1 w 

terminie do 2 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. 
Miejsce dostawy: SP ZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu, Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. 

2. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 
- kartę pojazdu, 
- karty gwarancyjne: pojazdu, radiostacji, sprzętu medycznego, 
- ksiąŜkę serwisową, 
- świadectwo homologacji dotyczące homologacji pojazdu skompletowanego, 

wydane na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym (Dz.U z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) 

- inne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i 
umoŜliwiające jego rejestrację i eksploatację, 

- instrukcję obsługi w języku polskim, 
- polisę AC, OC, NW.  

Brak wymienionych powyŜej dokumentów spowoduje, Ŝe Zamawiający nie podpisze 
protokołu zdawczo-odbiorczego, nie przyjmie dostawy oraz dokona jej zwrotu na 
koszt Wykonawcy. 

3. Termin dostawy karetki winien być uprzednio uzgodniony telefonicznie z 
Zamawiającym ( z osobami sprawującymi nadzór nad prawidłową realizacją umowy).  

4.  Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt Wykonawcy. 
5. Odpowiedzialność za przedmiot zamówienia spoczywa na Wykonawcy do czasu jego 

przekazania Zamawiającemu. 
6. Wykonawca dokona oznakowania pojazdu po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z 

Zamawiającym. 
7. Wykonawca dostarczy karetkę we wskazane przez Zamawiającego miejsce, w terminie 

określonym w pkt 1 niniejszego paragrafu. 
8. Wykonawca oświadcza, Ŝe dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy 

(rok produkcji 2008), kompletny i gotowy do uŜytku bez Ŝadnych dodatkowych 
zakupów i inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu, a takŜe 
zapewnia wymagany poziom świadczonych usług transportowych. 

9. Ze strony Zamawiającego nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni: 
- ........................................................................................................ 

           Kierownik Działu Zaopatrzenia i Transportu  tel. nr............................................... 

§5 GWARANCJA 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej bezpłatnej gwarancji na okres: 
     a) na podzespoły mechaniczne ( min. 2 lata ) ...........................,  

b) na lakier ( min. 3 lata ) ...........................,  
c) na perforację ( min. 12 lat ) ...........................,  
d) na zabudowę medyczną ( min. 2 lata ) ...........................,  
e) na sprzęt medyczny ( min. 2 lata ) ...........................,  

licząc od dnia dostawy karetki  i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 
2. Wykonawca wykonywał będzie pełną obsługę serwisową w okresie trwania gwarancji, 

zgodnie z zaleceniami  producenta i zakresem szczegółowo opisanym w karcie 
gwarancyjnej i instrukcji obsługi. 

3. Wykonawca gwarantuje  stosowanie oryginalnych części i akcesoriów objętych 
gwarancją producenta. 
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4. Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta na wykonywane 
czynności serwisowe 

§ 6 KARY UMOWNE 
1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadkach i 

wysokościach określonych umową. 
2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego 
brutto, określonego w § 2 pkt.1, tj. …….....….zł, 

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  z  przyczyn, niezaleŜnych od 
Zamawiającego  - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego 
w § 2 pkt.1, tj. ……..…….zł, 

- za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 pkt.1, za kaŜdy dzień zwłoki, 
tj. ……….. zł, 

- za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 
1,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 pkt.1, za kaŜdy dzień 
zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, tj. ……...zł. 

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w 
usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, naliczone zgodnie z postanowieniami 
umowy są płatne na podstawie noty obciąŜeniowej, w terminie 7 dni od daty 
doręczenia noty stronie zobowiązanej.  

4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z 
niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona 
moŜe, niezaleŜnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania  na  zasadach  
ogólnych  Kodeksu Cywilnego. 

§ 7. SPORY 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego 
2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się 

rozstrzygać polubownie. W razie braku moŜliwości polubownego załatwienia sporów, 
będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia 
ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do 
pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, 
od których spełnienia uzaleŜnia odstąpienie od wniesienia pozwu. 

 
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w 
jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie moŜe 
być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy 
kredytu, poŜyczki). Wykonawca nie moŜe równieŜ zawrzeć umowy z osobą trzecią o 
podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego). 

2.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w 
formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaŜności i 
będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 powołanej ustawy Prawo 
zamówień publicznych 

3. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją postanowień niniejszej umowy 
Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować postanowieniami SIWZ. 

4. Umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla 
kaŜdej ze stron. 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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ZP/23/2008 
Załącznik nr  4 
 

FORMULARZ - PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNO - UśYTKOWE 
 

 L.p. Parametr 
Warunek 
wymagany 
/graniczny 

Potwierdzenie spełnienia 
warunku 
TAK / NIE 

Warunek oferowany 
opisać 

I INFORMACJE OGÓLNE 
1. Producent podać  
2. Marka podać  

2. Model/ typ podać  
3. Kraj pochodzenia podać  
4. Rok produkcji 2008  

    
II DANE TECHNICZNE 
1. Silnik   

1.  Silnik benzynowy (układ wtryskowy wielopunktowy) Tak  

2.  Pojemność silnika min. 1595 cm3, moc 75 kW/102 
KM 

Tak/podać  

3.  4 cylindry Tak  

4.  Silnik benzynowy / układ wtryskowy- wtrysk 
wielopunktowy 

Tak  

5.  4 cylindrowy – 8 zaworowy Tak  
6.  Rodzaj paliwa – benzyna bezołowiowa Tak  

 ALBO   

7.  Silnik o pojemności  min. 1896 cm3 moc min 75 kW / 
102 KM 

Tak/podać  

8.  Silnik diesel / układ wtryskowy – wtrysk bezpośredni Tak  
9.  4 cylindrowy – 8 zaworowy Tak  

10.  Rodzaj paliwa – olej napędowy Tak  
11.  TurbospręŜarka Tak  
2. Nadwozie   
1.  W kolorze białym Tak  

2.  
Nadwozie samonośne całkowicie stalowe (częściowo 
ocynkowane) oparte na poprzecznicach i 
podłuŜnicach 

Tak  

3.  Osłony z tworzywa sztucznego – ochrona  elementów 
podwozia przed uszkodzeniami mechanicznymi 

Tak  

4.  Wymiary zewnętrzne   
a) nie krótszy niŜ 4850 mm Tak/podać  
b) nie dłuŜszy niŜ 5000 mm Tak/podać  

c) 
wysokość nie większa niŜ 1845 mm – 
wysokość pojazdu bazowego przed zabudową Tak/podać  

d) szerokość z lusterkami nie większa niŜ 2080 mm Tak/podać  

5.  Nadwozie zapewniające przewóz  4 osób (z kierowcą)  
w tym pacjent na noszach 

Tak  

6.  Dwoje drzwi w kabinie kierowcy Tak  

7.  

Oddzielenie przedziału medycznego ścianą 
wzmocnioną, umoŜliwiające komunikację pomiędzy 
przedziałem medycznym  
i kierowcą 

Tak  

8.  
WyłoŜenie ścian i sufitu materiałem antystatycznym, 
niepalnym, nietoksycznym, łatwo zmywalnym (w 
kolorze białym), 

Tak/podać  

9.  

Podłogi wyłoŜone wykładziną antypoślizgową, 
wykończoną w kształcie koryta (podciągnięta na boki) 
co umoŜliwia mycie przedziału medycznego 
strumieniem wody, bez ryzyka zalania elementów 
zabudowy ścian bocznych 

Tak  
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10.  

W przedziale medycznym min. 1 fotel zamontowany 
na prawej ścianie, pokryty łatwo zmywalną tapicerką 
z zagłówkiem, podłokietnikami, wyposaŜony w 3-
punktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa 

Tak  

11.  Izolacja dźwiękowo-termiczna Tak  

12.  Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o kąt 180˚ z 
szybami 

Tak  

13.  Drzwi boczne z prawej strony, przesuwne  z oknem  
z prowadnicą  ze stali szlachetnej 

Tak  

14.  Wszystkie szyby termoizolacyjne tj. z powłoką 
ograniczającą utratę ciepła 

Tak  

15.  Uchwyty holownicze z przodu i z tyłu pojazdu Tak  
2.1 Przestrzeń pasaŜerska   
1.  Przedział pasaŜerski o wymiarach wewnętrznych:   
a długość: 2000 – 2400 mm Tak/podać  

b szerokość: 1300 – 1690 mm Tak/podać  
c 2 lampki oświetlenia wewnętrznego Tak  
d narzędzia , podnośnik Tak  

2.2 Przedział Kierowcy   
 Dwa siedzenia w kabinie kierowcy   

a 
Fotel kierowcy z regulacją oparcia, zagłówkiem z 3-
punktowymi bezwładnościowymi pasami 
bezpieczeństwa 

Tak  

b 
Fotel dla personelu medycznego z regulowanym 
oparciem, zagłówkiem i 3-częściowymi 
bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa 

Tak  

c Dwie opuszczane osłony przeciwsłoneczne (dla 
kierowcy pasaŜera) 

Tak  

d Tapicerowanie kabiny standardowe, ze schowkami  
w drzwiach 

Tak  

e Szyby w kabinie kierowcy regulowane Tak  
f Ogrzewanie z mechaniczną regulacją Tak  

2.3. WyposaŜenie uwzględniające bezpieczeństwo   

1.  

Dwa lusterka zewnętrzne wsteczne, z regulacją 
wewnętrzną manualną (po stronie kierowcy 
sferyczne, po stronie pasaŜera  
o poszerzonym polu widzenia 

Tak  

2.  Lusterko wewnętrzne wsteczne z regulacją chroniącą 
przed oślepianiem 

Tak  

3.  Reflektory zasadnicze halogenowe z regulacją zasięgu Tak  
4.  Dwa światła cofania Tak  
5.  Trzecie światło „stop” w oknie tylniej klapy Tak  
6.  Minimum jedno światło przeciwmgielne z tyłu Tak  

7.  Jednotonowy sygnał dźwiękowy Tak  
2.4. WyposaŜenie uwzględniające funkcjonalność   

1.  Wycieraczki z regulacją prędkości, spryskiwacz Tak  

2.  

Układ ogrzewania mechaniczny kabiny kierowcy i 
przedziału medycznego min. 4- stopniowa dmuchawa 
z nawiewem na środek, nawiewem na boki, 
nawiewem na nogi nawiewem na szybę przednią 

Tak  

3.  Prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem 
przebiegu dziennego 

Tak  

4.  Obrotomierz i zegar cyfrowy Tak  
5.  Wskaźnik ilości paliwa Tak  

6.  
Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, 
awarii układu hamulcowego, poziomu płynu 
hamulcowego 

Tak  

7.  Gniazdo 12V Tak  

8.  Sygnał dźwiękowy informujący o niewyłącznych 
światłach 

Tak  

9.  
 
Ogrzewanie mechaniczną regulacją 
 

Tak  
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2.5. Antena radiotelefonu   

 

mocowana w środkowej części dachu, 
ze złączem w kabinie kierowcy z miejscem 
uwzględniającym mocowanie urządzenia, przewody 
zasilające 12V dla dodatkowego urządzenia.              
Radiotelefon 26 kanałowy z homologacją Urzędu 
Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP), na pasmo 
169 MHz zaprogramowany na częstotliwości podane 
poniŜej: 

1. 168.525 Mhz 
2. 168.550 Mhz 
3. 168.575 Mhz 
4. 168.600 Mhz 
5. 168.625 Mhz 
6. 168.650 Mhz 
7. 168.675 Mhz 
8. 168.700 Mhz 
9. 168.725 Mhz 
10. 168.750 Mhz 
11. 168.775 Mhz 
12. 168.800 Mhz 
13. 168.825 Mhz 
14. 168.850 Mhz 
15. 168.875 Mhz 
16. 168.900 Mhz 
17. 168.925 Mhz 
18. 168.950 Mhz 
19. 168.975 Mhz 
20. 169.000 Mhz 
21. 169.025 Mhz 
22. 169.050 Mhz 
23. 169.075 Mhz 
24. 169.100 Mhz 
25. 169.125 Mhz 
26. 169.150 Mhz 

 

Tak  

2.6. Zabezpieczenie samochodu   
1. Immobiliser Tak  
2. Autoalarm Tak  

2.7. Układ hamulcowy   
1. Układ antypoślizgowy ABS Tak  
2. Hamulce tarczowe na kołach przednich i tylnych  Tak  
3. Hamulce na kołach przednich wentylowane   

4. Hamulec postojowy działa na koła tylne, uruchamiany 
ręcznie dźwignią 

Tak  

5. Korektor siły hamowania Tak  
2.8. Układ kierowniczy   

1. Wspomaganie układu kierowniczego Tak  

2. 

a) Regulowana kierownica w dwóch płaszczyznach 
 
b)Dopuszcza się bez regulowanej kolumny 
kierownicy jeśli moŜliwa jest regulacja fotela 
kierowcy. 
 

Tak/podać 
(a lub b )  

2.9. Układ napędowy   
1. Napęd na koła przednie Tak  

2. 5-cio biegowa całkowicie synchronizowana skrzynia 
biegów 

Tak  

2.10. Dodatkowe wyposaŜenie   

1. Ogumienie niskoprofilowe, radialne, zabezpieczające 
dobrą przyczepność do nawierzchni: 

Tak  

a 1 komplet opon letnich Tak  
b 1 komplet opon zimowych Tak  
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III INNE WARUNKI 
 

  

1 Ubezpieczenie na okres 12 miesięcy   
a AC Tak  
b OC Tak  
c  NW Tak  

2. Warunki serwisu i gwarancji   

1. 

Warunkom serwisu i gwarancji będzie podlegać: 
mechaniczne podzespoły, lakier, perforacja, 
zabudowa medyczna, sprzęt medyczny. 
Okres gwarancji nie krótszy niŜ: 

  

a podzespoły mechaniczne – min. 2 lata Tak/podać  
b lakier – min. 3 lata Tak/podać  
c perforacja – min. 12 lat Tak/podać  

d zabudowa medyczna – min. 2 lata Tak/podać  

e sprzęt medyczny – min. 2 lata Tak/podać  

 
SPECYFIKCJA ZABUDOWY 

 
1. Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna   

1. 

Belka świetlna z dwoma lampami typu wyładowczego  
w kolorze niebieskim, zamontowana w przedniej 
części dachu pojazdu + urządzenie rozgłoszeniowe z 
sygnałem dźwiękowym  
z moŜliwością podawania komunikatów głosem 

Tak  

2. 
Dwie lampy pulsacyjne w kolorze niebieskim 
zamontowane  
na wysokości pasa przedniego 

Tak  

2. Przedział medyczny   

1. Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału medycznego Tak  

2. Na lewej stronie szafka na drobny sprzęt medyczny i 
środki opatrunkowe 

Tak  

2.1 
Przedział medyczny jest miejscem mocowania 
n/w wyposaŜenia, którego dostarczenie i 
zamontowanie leŜy w gestii Wykonawcy 

  

1. 

Noszy  zespolonych z transporterem  
o automatycznym systemie składania podwozia 
zapewniającego łatwy załadunek do karetki, z 
materacem, umoŜliwiającym przenoszenie pacjenta, 
łatwo zmywalne z pasami zabezpieczającymi 
(zgodne z normą PN EN 1789) 
 
Zamawiający wymaga aby transport noszy 
głównych umoŜliwiał prowadzenie noszy bokiem 
jak i jazdę na wprost zarówno w 
pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na 
utwardzonych powierzchniach 
 

. 
 
 

Tak/podać 
typ/model  

2. 

Jeden fotel dla personelu medycznego z 
regulowanym oparciem i zagłówkiem pokryty łatwo 
zmywalną tapicerką, wyposaŜony  
w 3 pkt. bezwładnościowy pas bezpieczeństwa 
 
Fotel powinien odpowiadać wymaganiom 
określonym dla samochodów osobowych w 
klasie M1. 

 

Tak  



 19 

3. 

Krzesełka kardiologicznego z dwoma kółkami i 
siedziskiem  
z twardego ABS z pasami zabezpieczającymi, z 
blokadą zabezpieczającą przed złoŜeniem w trakcie 
transportu, montowane za fotelem po stronie prawej 

Tak/podać 
typ/model 

 

4. Uchwyt do mocowania kroplówki w suficie – 2 sztuki Tak  

5. 
Nosze płachtowe z materiału łatwo zmywalnego  
i dezynfekowalnego, 8-uchwytów do przenoszenia, 
kieszeń na nogi 

Tak/podać 
typ/model 

 

6. Ogrzewanie zaleŜne – wydajna nagrzewnica wodna z 
zaworem odcinającym 

Tak  

7. 
Stała przegroda oddzielająca przedział medyczny od 
przedziału kierowcy, wyposaŜona w okno przesuwne 
(zmatowione). 

Tak  

8. Uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy 
drzwiach bocznych 

Tak  

9. Wentylacja nawiewno-wywiewna uruchamiana  
w zaleŜności od potrzeb 

Tak  

10. Narzędzie do wybijania szyb, nóŜ do przecinania 
pasów bezpieczeństwa 

Tak  

3.  Oznakowanie pojazdu   
1. Zgodne z przepisami o ruchu drogowym Tak  

2. Napis AMBULANS- z tyłu i lustrzany z przodu pojazdu  
w kolorze niebieskim (odblaskowy). 

Tak  

3. 
Pas niebieski (odblaskowy) umieszczony wokół 
nadwozia  
w części podzielnej 

Tak  

4. Pas czerwony nad niebieskim Tak  

5. Okna w przedziale medycznym pokryte w 2/3 
wysokości folią półprzeźroczystą 

Tak  

6. Oznakowanie karetki typu (P). Tak  

7. Nazwa właściciela pojazdu klienta umieszczone na 
przednich drzwiach pojazdu 

Tak  

4. Instalacja tlenowa   

1. Butla tlenowa o pojemności 10 l. z reduktorem 
tlenowym typu AGA 

Tak  

2. Panel tlenowy typu AGA u wezgłowia pacjenta na 
ścianie lewej 

Tak  

5. Instalacja elektryczna i oświetlenie   

1. 
Minimum 1 gniazdo 12V poboru prądu typu HELA 
umiejscowione na ścianie lewej do podłączenia 
elektrycznego sprzętu medycznego 

Tak/podać  

2. 

Dwie lampy halogenowe zamontowane w tylnej części  
na dachu pojazdu do oświetlenia tylnego przedpola 
sterowane zarówno z kabiny kierowcy jak i z tyłu 
pojazdu po otwarciu drzwi. 

Tak  

3. 
Oświetlenie jarzeniowe, zamontowane wzdłuŜ 
przedziału medycznego – 2 punkty + regulowany 
halogen nad noszami 

Tak  

4. 
Antena radiotelefonu ze złączem w kabinie kierowcy  
z miejscem uwzględniającym mocowanie 
radiotelefonu plus przewody zasilające 12V 

Tak  

 
UWAGA: 
1. Ambulans musi odpowiadać wymogom obowiązującej dla tego typu pojazdów normie PN EN 

1789:2007 w zakresie ambulansu typu A1, 
2.   Wykonawca winien zaoferować konkretny produkt, zgodny z jedną ze wskazanych przez 

Zamawiającego opcji. W formularzu  „Parametry techniczne i funkcjonalno-uŜytkowe” w 
kolumnie „Potwierdzenie spełnienia warunku TAK/NIE Warunek oferowany opisać” naleŜy w 
jednej - wybranej opcji wpisać TAK/podać,  w drugiej opcji  wpisać „nie dotyczy”. 

3.   Zamawiający wymaga aby transport noszy głównych umoŜliwiał prowadzenie noszy bokiem jak 
i jazdę na wprost zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych 
powierzchniach 

4.  Wszystkie elementy noszy i sytemu mocowania muszą być zgodne z normą PN EN 1789. 
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5.   W opisie przedmiotu zamówienia naleŜy oferowane wartości dokładnie opisać podając markę, 

model i stosowne parametry opisywanego przedmiotu, tak aby zamawiający miał pełną wiedzę 
na temat przedmiotu dostawy. Przedmiot zamówienia musi spełniać warunki określone w 
przepisach dotyczących warunków technicznych ambulansów sanitarnych typu P oraz zakresu 
ich niezbędnego wyposaŜenia. 

6.   Do oferty naleŜy dołączyć foldery ambulansu i sprzętu medycznego oraz deklarację zgodności 
dla noszy kompletnych i kompletnego zestawu transportowego lub inny dokument 
dopuszczający do obrotu na rynku polskim. 

 
 

...................................... 
                Miejscowość i data 

 

 

............................................................................. 
                                   Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
                                reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 

                                   w jego imieniu 
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ZP/23/2008 
Załącznik nr  5 
 
 
 
 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW  W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT 
PRZED DNIEM WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA,  

ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM DOSTAWOM STANOWIĄCYM 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 
 
L.p.  Opis zamówienia 

( przedmiot dostawy )  
Warto ść 

zamówienia  
brutto (PLN)  

Termin realizacji 
dostawy 

( podać miesi ąc i rok ) 
 

Nazwa i adres 
zamawiaj ącego 

na rzecz którego 
zrealizowana była dostawa 

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

 
 
 

    

  
 
 

   

  
 
 

   

 
 
 

...................................... 
                Miejscowość i data 

 

 

............................................................................. 
                                   Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
                                reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 

                                   w jego imieniu 
 
 
 
Uwaga: do wykazu nale Ŝy doł ączyć dokumenty potwierdzaj ące, iŜ zamówienia zostały 

wykonane nale Ŝycie ( brak takiego dokumentu spowoduje, i Ŝ zamówienie zostanie 
uznane za niezrealizowane).  

 
 
 
 
 

 


