
  

 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
Znak sprawy: T/2/PN/18                                                                           
                                                      

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
o wartości szacunkowej poniŜej równowartości kwoty 221 000 euro  

na dostawę dwóch fabrycznie nowych ambulansów sanitarnych typu C wraz z wyposaŜeniem,  
w formie leasingu z opcją wykupu 

 
 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Pzp. 

  
 
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz , 
zwany dalej Zamawiającym 

II.  Tryb udzielenia zamówienia: - przetarg nieograniczony. 
III.  Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu 2 sztuk fabrycznie nowych, jednakowych 
ambulansów sanitarnych  typu C wraz z wyposaŜeniem, zgodnie z opisem zamieszczonym w Załączniku nr 
1 do niniejszej SIWZ, w ilościach wskazanych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do 
niniejszej SIWZ - w formie leasingu z opcją wykupu.  

2. Wymagania dla przedmiotu zamówienia 
1) Zaoferowane ambulanse muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2018 roku, nie 

demonstracyjne, nie będące przedmiotem ekspozycji, wolne od wad fizycznych i prawnych, w stanie 
technicznym zgodnym z dokumentacją, posiadające świadectwo dopuszczenia WE na pojazd bazowy 
N2 oraz deklaracje zgodności wystawione przez producenta zabudowy medycznej ambulansu 
sanitarnego typu C 

2) Zaoferowane ambulanse muszą posiadać fabrycznie nowe wyposaŜenie, wolne od wad objęte 
gwarancją producenta pojazdu, spełniające wymagania określone w aktualnej Polskiej Normie PN EN 
1789:2011 „Pojazdy medyczne i ich wyposaŜenie – Ambulanse drogowe”, w tym wymagania  
w zakresie zgodności systemów klimatyzacji i ogrzewania z normą PN EN 1789 lub równowaŜną dla 
oferowanej marki i modelu ambulansu) 

3) Zaoferowane ambulanse muszą spełniać wymagania aktualnej Polskiej Normy  PN EN 1789+A1/2011 
lub równowaŜnej , w której określone są szczegółowe wymagania dotyczące konstrukcji, badania  i 
wyposaŜenia ambulansów drogowych stosowanych do transportu i sprawowania opieki nad pacjentami 
oraz wymagania dotyczące przestrzeni przedziału dla pacjenta - w zakresie odpowiednim do 
przedmiotu zamówienia. 

4) Zaoferowane ambulanse muszą spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury   z dnia 18 kwietnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.)  w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia. 

5) Zaoferowany ambulans musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód 
bazowy wraz z zabudową medyczną) wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu  
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów 



  

samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposaŜenia lub części (Dz. U. z 2015 poz. 1475 ze 
zm.) oraz ramową Dyrektywą 2007/46/WE).  
Numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu kompletnego musi być ujęty w świadectwie 
homologacji typu WE pojazdu skompletowanego oraz posiadać informacje o dacie wydania 
homologacji pojazdu kompletnego i skompletowanego.   
Numer homologacji pojazdu kompletnego i skompletowanego muszą być zgodne z Dyrektywą 
2007/46/WE załącznik nr VII i składać się z czterech sekcji informujących o:  

-  państwie członkowskim wydającym homologacje, 
- numerze ostatniej dyrektywy lub rozporządzenia zmieniającego, włącznie z aktami   
 wykonawczymi stosowanymi do danej homologacji, 
- czterocyfrowym numerze porządkowym, 
- dwucyfrowym numerze porządkowym określającym roszczenie. 

6) Zaoferowane ambulanse muszą posiadać potwierdzenie zgodności z normą PN EN 1789:A1/2011 lub 
 równowaŜnej) wystawione przez niezaleŜną notyfikowaną jednostkę badawczą w zakresie oferowanej 
 konfiguracji zabudowy specjalnej ambulansu  na oferowanej marce i modelu ambulansu. 
7) Zabudowa specjalna na ścianie działowej musi mieć pozytywne badania wytrzymałościowe na 10 g, 
 wykonane przez niezaleŜną jednostkę notyfikowaną.  
8) Zabudowa specjalna na ścianie prawej musi mieć pozytywne badania wytrzymałościowe na 10 g, 
 wykonane przez niezaleŜną jednostkę notyfikowaną.  
9) Zabudowa specjalna na ścianie lewej musi mieć pozytywne badania wytrzymałościowe na 10 g, 
 wykonane przez niezaleŜną jednostkę notyfikowaną.  
10) Laweta pod nosze główne (pkt. XII.12  Załącznika Nr  1) musi mieć pozytywne badania 
 wytrzymałościowe na 10 g zgodnie z normą PN EN 1789 pkt. 4.5.9 i 5.3 lub równowaŜna, wykonane 
 przez niezaleŜną jednostkę notyfikowaną.  
11) Transporter  (pkt. XV.2 Załącznika Nr 1)  musi mieć pozytywne badania wytrzymałościowe na 10 g, 
 wykonane przez niezaleŜną jednostkę notyfikowaną.  
12) Zaoferowane asortymenty opisane w pkt. XV. Załącznika nr 1 do SIWZ muszą być fabrycznie nowe, 
 wyprodukowane nie później niŜ w 2018 roku. 

 
3. Wymagany okres gwarancji: w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik do SIWZ Wykonawca   

określa okres gwarancji, przy zachowaniu poniŜszych warunków: 
1) gwarancja mechaniczna ambulansu  - min. 24 miesiące (bez limitu km), 
2) gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu - min. 24 miesiące, 
3) gwarancja na perforację nadwozia - min. 120 miesięcy, 
4) gwarancja na zabudowę medyczną- min.: 36 miesięcy  (jako jedno z kryteriów oceny ofert),  
5) gwarancja na sprzęt medyczny stanowiący wyposaŜenie ambulansów- min. 24 miesiące. 

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

medycznej i wyposaŜenia medycznego. 
 

5. Wymagania dotyczące płatności – leasingu: 
1) bez wpłaty własnej, 
2) opłata administracyjna- manipulacyjna (jeŜeli występuje w ofercie Wykonawcy), 
3) raty leasingowe przez okres 47 miesięcy,  
4) leasing złotówkowy. 

 
6. Opis przedmiotu zamówienia na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

− 34114121-3-  karetki,  
− 33100000-1 - urządzenia medyczne,  



  

− 33192160-1 - nosze,  
− 66114000-2-usługi leasingu finansowego. 

 
7.  Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równowaŜne  w stosunku do norm na które Zamawiający powołuje się w niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

 
8. Informacje dodatkowe:  

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – 1 zadanie. 
2) Zamawiający nie przewiduje: 

a) składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 p.z.p.); 

b) udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy p.z.p. (art. 36 ust. 2 pkt. 3 
p.z.p.); 

c) zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 2 p.z.p.); 

d) rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 p.z.p.); 

e) aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 p.z.p.); 

f) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 2 pkt. 8 p.z.p.); 

g) zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz art. 29 ust. 4 p.z.p. 

3) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia.  

4) Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy  
– art. 36a ust. 1 ustawy PZP. 

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 
winien wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 
36b ust 1 p.z.p.), firmy tych podwykonawców oraz czy podwykonawca podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaŜe części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom Zamawiający  uzna, Ŝe całość zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie. 
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za naleŜyte wykonanie zamówienia. 

 

IV.  Termin wykonania zamówienia: dostawa dwóch ambulansów sanitarnych typu C wraz z  wyposaŜeniem  do   
jednego miesiąca od daty zawarcia umowy, okres leasingowania 47 miesięcy od daty odbioru ambulansów. 
Dostawa ambulansów ma być zakończona protokołem odbioru i fakturą za dostarczone ambulanse. 
Ambulanse mają zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego. Wykonawca na ryzyko i koszt własny dostarczy 
przedmiot zamówienia. 

 
V.  Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do naleŜytego wykonania 
zamówienia, spełniają minimalne poziomy zdolności określone przez Zamawiającego: 

1) Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 
pkt. 1 ustawy P.z.p. 
 

2) Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 

− kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów (art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy p.z.p.): 
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 

 

− sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy p.z.p.): 



  

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 
 

− zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy p.z.p.): 
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 

 
2. Zamawiający przewiduje dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w związku  

z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy p.z.p.): 
Z udziału w postępowaniu zostanie wykluczony Wykonawca, w stosunku do którego otwarto likwidację,  
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 ze zm.) lub którego 
upadłość ogłoszono,  z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba Ŝe sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.) 
Poza powyŜszym Zamawiający nie przewiduje dodatkowych podstaw wykluczenia z udziału  
w postępowaniu. 
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
VI.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 

 
VI. 1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p. o braku 
podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  – według wzoru 
określonego Załącznikiem nr 3 do SIWZ. 
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, Ŝe Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu. Dokument naleŜy złoŜyć w formie oryginału. 
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza w 
oświadczeniu, o którym mowa, informacje o podwykonawcach. 

2) formularz ofertowy – stanowiący Załącznik do SIWZ – naleŜy złoŜyć w formie  oryginału 

3) formularz cenowy – stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ – naleŜy złoŜyć w formie oryginału 

4) opis przedmiotu zamówienia – wg Załącznika Nr 1 do niniejszej SIWZ – naleŜy złoŜyć w formie 
oryginału. 

5) harmonogram spłaty rat leasingowych obejmujący 47 miesięczne raty. 

6) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika – w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej notarialnie. 
 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa 
powyŜej (pkt. 1) składa kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  
Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do 
złoŜenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. 
Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do 
reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy. 

 
VI.  2.Celem wykazania, Ŝe nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawców z postępowania na mocy art. 24 

ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p., kaŜdy Wykonawca, który złoŜył ofertę przekazuje Zamawiającemu w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego  



  

http://www.przetargi.bieganski.org, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 
p.z.p., oryginał oświadczenia o przynaleŜności lub braku przynaleŜności do tej samej grupy 
kapitałowej z Wykonawcami, którzy złoŜyli oferty.  

 W przypadku, gdy Wykonawca naleŜy do grupy kapitałowej moŜe (o ile dotyczy) przedstawić dowody, Ŝe 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie 
zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
dokument powinien złoŜyć kaŜdy z Wykonawców. 

 
VI.  3. Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaŜe się najwyŜej oceniona przedłoŜy  

w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od daty otrzymanego wezwania od Zamawiającego dokument 
potwierdzający brak podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p.)  
tj. aktualny na dzień jego złoŜenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty  powinien złoŜyć 
kaŜdy z Wykonawców.  

Zamawiający nie wymaga dokumentu, o którym mowa od podwykonawców. 

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. 

 

JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu, o którym mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa, powinien być wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. JeŜeli w kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złoŜone przed notariuszem lub 
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej 
osoby. W przypadku, wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 
VI. 4. Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaŜe się najwyŜej oceniona przedłoŜy  

w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od daty otrzymanego wezwania od Zamawiającego aktualne na 
dzień ich złoŜenia dokumenty potwierdzające, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy p.z.p.): aktualne dokumenty stwierdzające 
dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu do uŜywania w Polsce  zgodnie z ustawą o 
wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.) - dotyczy asortymentów 
będących wyrobami medycznymi; 

 
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę. 

 



  

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  z 
Wykonawcami:  
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  i 
Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem: (56) 46 213 34. 
Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie 
udzieli wyjaśnień, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminem składania ofert – pod warunkiem, Ŝe 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszczać będzie na stronie internetowej: 
www.przetargi.bieganski.org 
 
Do kontaktów z Wykonawcami upowaŜnieni są:  
Pani Maria Kurowska – st. specjalista w Dziale Zamówień Publicznych , tel. (56) 641 34 64, faks (56) 46 213 34 
– w sprawach związanych z procedurą. 

   Pan Maciej Musiał  – Kierownik Działu Transportu Zewnętrznego tel. (056) 6413540 - w sprawach związanych 
z przedmiotem zamówienia – w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia. 

 

VIII.  Wymagania dotyczące wadium: nie dotyczy niniejszego postępowania. 
 

IX.  Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu złoŜenia oferty. 
 

X. Opis sposobu przygotowywania oferty: 
Oferta powinna być napisana w j. polskim, maszynowo, komputerowo lub nieścieralnym atramentem.  
Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. 
Wskazane jest aby wszystkie strony oferty były zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale złączone w celu 
zapobieŜenia ich dekompletacji.  
Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz dokumentów 
wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany dokument się znajduje oraz 
ilość wszystkich stron oferty. 
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
W przypadku złoŜenia oferty, 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. Wykonawca, składając ofertę, winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty 
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 
bez kwoty podatku. JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej 
oferty lub oferty z najniŜszą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W związku z tym, w takim przypadku cena podana przez 
takiego wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie moŜe zawierać podatku VAT, który zamawiający będzie 
miał obowiązek rozliczyć.  
Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący 
zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu  otwarcia ofert. 
Koperta powinna być zaadresowana według poniŜszego wzoru: 

 

 „Przetarg nieograniczony – dostawa ambulansów sanitarnych typu C wraz z wyposaŜeniem” " 
oraz  



  

Znak sprawy: T/2/PN/18 
„Nie otwierać przed 04.10.2018 r. r. godz. 12.30” 
 

Wskazane jest, aby wykonawca umieścił w kopercie zawierającej ofertę równieŜ osobną kopertę zawierająca 
dokumenty zastrzeŜone, jeŜeli zachodzi taki przypadek. 
 

XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
Ofertę naleŜy złoŜyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. 
dr. Władysława Biegańskiego,  ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 108A, 
codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niŜ do 04.10.2018 r. 
godz. 12.00. 
Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego                
w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień Publicznych w dniu 04.10.2018 r. 
r. o godz. 12.30. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

 

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złoŜyli oferty w terminie; 
c) cen, okresów gwarancji na zabudowę medyczną zawartych w ofertach 
 

Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.przetargi.bieganski.org w miejscu,                
w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu. 

 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny: 

Cena oferty to skumulowany koszt brutto z tytułu leasingu ambulansów, czyli suma arytmetyczna kwoty 
stanowiącej opłatę manipulacyjną, kwotę rat  leasingowych, wartość wykupu i powinna być wyraŜona w PLN, 
przy czym opłata manipulacyjna nie moŜe przekraczać 2,5 % wartości wyjściowej ambulansów netto. 
Cena ta powinna obejmować wszystkie zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy z 
tytułu leasingu i powinna być wyraŜona w PLN. 
 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  z podaniem 
 znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:  

 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
(1) Cena pojazdu skompletowanego - 60 % 

            (2)  Parametry techniczne i funkcjonalne  - 21 % 
            (3)  Okres trwania gwarancji na zabudowę medyczną 7 % 
            (4)  Czas reakcja w dni robocze serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej na zgłoszoną awarię -  9% 
            (5)  Dostarczenie ambulansu zastępczego  w okresie gwarancji -  3 pkt. 

 
 
 Ocena ofert według wyŜej wymienionych kryteriów nastąpi w następujący sposób: 
 (1) Kryterium ceny: 

  
Ocena punktowa danej oferty  =     cena najniŜsza     x  60 

            cena danej oferty 
 

Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie 60 punktów. 
 
 



  

(2) Kryterium parametry techniczne i  funkcjonalne : 
 
Ocena punktowa danej oferty  =     wartość pkt.  danej oferty    x  21                            
                      21 (max. wartość pkt.) 
 
Maksymalna liczba punktów moŜliwa do uzyskania w ramach tego kryterium wynosi 21. 

             Ocena ofert w  ramach tego kryterium nastąpi wg punktacji wskazanej w Opisie przedmiotu zamówienia  w 
 miejscu oznaczonym  PODAĆ/ZAZNACZYC WŁA ŚCIWE 

 
 (3) Kryterium okres trwania  gwarancji na zabudowę medyczną: 

 Zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okres trwania gwarancji  musi być podany w 
 pełnych latach i nie moŜe być krótszy niŜ 36 miesięcy i dłuŜszy niŜ 60 miesięcy od daty protokolarnego 
 przejęcia przedmiotu zamówienia.  
 Wykonawca otrzyma: 

za 36 – miesięczny okres gwarancji – 0 pkt.  
za 48 - miesięczny okres gwarancji - 4 pkt.  
za 60 - miesięczny okres gwarancji - 7 pkt. 
Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie 7 punktów. 

 Punkty będą przyznawane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym  okresu 
 trwania gwarancji na zabudowę medyczną od daty wykonania zamówienia.   
   

(4) Kryterium czas reakcji serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej na zgłoszoną awarię w dni robocze: 
Zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym czas reakcji serwisu zabudowy specjalnej 
sanitarnej na zgłoszoną awarię w dni robocze (rozumiany jako rozpoczęcie naprawy)  musi być podany w 
pełnych godzinach. 
Wykonawca za zadeklarowany czas reakcji serwisu: 
 do 6 godz. – otrzyma 9 pkt.  
powyŜej 6 godzin do 12 godz. - otrzyma 6 pkt.  
powyŜej 12 godzin do 23 godz. – otrzyma 3 pkt. 
24 godzin otrzyma 0 pkt.  
Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie 9 punktów. 

 Punkty będą przyznawane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym   czasu  
 reakcji serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej na zgłoszoną awarię w dni robocze (rozumiany jako 
 rozpoczęcie naprawy) . 

 
(5) Kryterium - ambulans zastępczy w okresie gwarancji: 

 Wykonawca w formularzu ofertowym zadeklaruje czy dostarczy do siedziby Zamawiającego bez odrębnej 
 zapłaty ambulans zastępczy , o parametrach nie gorszych, w przypadku, gdy czas naprawy ambulansu (pojazdu 
 bazowego lub  zabudowy), który uległ awarii  będzie wynosił więcej niŜ  5 dni. 
  

Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie 3 punkty. 
 Ocena ofert w  ramach tego kryterium nastąpi wg punktacji wskazanej powyŜej. 

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana  oferta, która uzyska największą liczbę punktów łącznie za 
kryterium 1-5. 

 
Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyli 



  

się od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 
postępowaniu Wykonawca, który złoŜył ofertę najwyŜej ocenią spośród pozostałych ofert. (art. 24 aa ust. 1 i 2 
Pzp).  

 
XIV. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
 umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Po wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony       o miejscu  i 
terminie zawarcia umowy. 

2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. 
konsorcjum) Zamawiający zastrzega sobie prawo Ŝądania, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Zamawiający zaleca, aby umowa ta 
zwierała zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, jaki będzie realizował kaŜdy z Wykonawców 
występujących wspólnie, chyba, Ŝe dokument ten został złoŜony przez wykonawcę w ofercie. 

3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego działalność 
gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość złoŜonej przez niego oferty 
przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość Ŝądania od 
Wykonawcy przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoŜenia dokumentu wynikającego z treści art. 
230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.), 
chyba, Ŝe dokument ten został złoŜony przez Wykonawcę w ofercie lub nie jest wymagany zgodnie z 
treścią umowy spółki. 

4. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy prowadzącego działalność 
gospodarczą w formie spółki cywilnej Zamawiający zastrzega sobie prawo Ŝądania, przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy – nie dotyczy  niniejszego 
 postępowania. 
 

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

  Zamawiający wymaga zawarcia w umowie następujących postanowień: 
 

 

§ 1 
WYKONANIE UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu 2 sztuk fabrycznie nowych, jednakowych 
ambulansów sanitarnych  typu C wraz z wyposaŜeniem, zgodnie z opisem zamieszczonym w Załączniku nr 
1 do SIWZ, w ilościach wskazanych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej 
SIWZ - w formie leasingu  z opcją wykupu.  

2. Przedmiot leasingu Zamawiający ubezpieczy we własnym zakresie. 

 
3. Wymagania dla przedmiotu zamówienia 

1) Dostarczone ambulanse muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2018 roku, nie 
demonstracyjne, nie będące przedmiotem ekspozycji, wolne od wad fizycznych i prawnych, w stanie 
technicznym zgodnym z dokumentacją, posiadające świadectwo dopuszczenia WE na pojazd bazowy 
N2 oraz deklaracje zgodności wystawione przez producenta zabudowy medycznej ambulansu 
sanitarnego typu C 

2) Dostarczone ambulanse muszą posiadać fabrycznie nowe wyposaŜenie, wolne od wad objęte 
gwarancją producenta pojazdu, spełniające wymagania określone w aktualnej Polskiej Normie PN EN 



  

1789:2011 „Pojazdy medyczne i ich wyposaŜenie – Ambulanse drogowe”, w tym wymagania  
w zakresie zgodności systemów klimatyzacji i ogrzewania z normą PN EN 1789 lub równowaŜną dla 
oferowanej marki i modelu ambulansu) 

3) Dostarczone ambulanse muszą spełniać wymagania aktualnej Polskiej Normy  PN EN 1789+A1/2011  
lub równowaŜnej , w której określone są szczegółowe wymagania dotyczące konstrukcji, badania  i 
wyposaŜenia ambulansów drogowych stosowanych do transportu i sprawowania opieki nad pacjentami 
oraz wymagania dotyczące przestrzeni przedziału dla pacjenta - w zakresie odpowiednim do 
przedmiotu zamówienia. 

4) Dostarczone ambulanse muszą spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury   z dnia 18 kwietnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.)  w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia. 

5) Dostarczone ambulanse muszą posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego 
(samochód bazowy wraz z zabudową medyczną)  wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu  Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu 
pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposaŜenia lub części (Dz. U. z 2015 
poz. 1475 ze zm.) oraz ramową Dyrektywą 2007/46/WE).  
Numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu kompletnego musi być ujęty w świadectwie 
homologacji typu WE pojazdu skompletowanego oraz posiadać informacje o dacie wydania 
homologacji pojazdu kompletnego i skompletowanego.   
Numer homologacji pojazdu kompletnego i skompletowanego muszą być zgodne z Dyrektywą 
2007/46/WE załącznik nr VII i składać się z czterech sekcji informujących o:  

-  państwie członkowskim wydającym homologacje, 
- numerze ostatniej dyrektywy lub rozporządzenia zmieniającego, włącznie z aktami   
 wykonawczymi stosowanymi do danej homologacji, 
- czterocyfrowym numerze porządkowym, 
- dwucyfrowym numerze porządkowym określającym roszczenie. 

6) Dostarczone ambulanse muszą posiadać potwierdzenie zgodności z normą PN EN 1789:A1/2011 lub 
 równowaŜnej) wystawione przez niezaleŜną notyfikowaną jednostkę badawczą w zakresie oferowanej 
 konfiguracji zabudowy specjalnej ambulansu  na oferowanej marce i modelu ambulansu. 
7) Zabudowa specjalna na ścianie działowej musi mieć pozytywne badania wytrzymałościowe na 10 g, 
 wykonane przez niezaleŜną jednostkę notyfikowaną.  
8) Zabudowa specjalna na ścianie prawej musi mieć pozytywne badania wytrzymałościowe na 10 g, 
 wykonane przez niezaleŜną jednostkę notyfikowaną.  
9) Zabudowa specjalna na ścianie lewej musi mieć pozytywne badania wytrzymałościowe na 10 g, 
 wykonane przez niezaleŜną jednostkę notyfikowaną.  
10) Laweta pod nosze główne (pkt. XII.12  Załącznika Nr  1) musi mieć pozytywne badania 
 wytrzymałościowe na 10 g zgodnie z normą PN EN 1789 pkt. 4.5.9 i 5.3 lub równowaŜna, wykonane 
 przez niezaleŜną jednostkę notyfikowaną.  
11) Transporter  (pkt. XV.2 Załącznika Nr 1)  musi mieć pozytywne badania wytrzymałościowe na 10 g, 
 wykonane przez niezaleŜną jednostkę notyfikowaną.  
12) Dostarczone asortymenty opisane w pkt. XV. Załącznika nr 1 do SIWZ muszą być fabrycznie nowe, 
 wyprodukowane nie później niŜ w 2018 roku. 

 
4.   Dostarczone asortymenty będące wyrobami medycznymi  muszą być dopuszczone do obrotu i do uŜywania 

w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze 
zm.). 

 



  

5. Wykonawca zapewni dla oferowanego ambulansu pełny  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy 
medycznej i wyposaŜenia medycznego. 

6. Wymagania dotyczące płatności – leasingu : 
1) bez wpłaty własnej , 
2) opłata administracyjna- manipulacyjna ( jeŜeli występuje w ofercie Wykonawcy ), 
3) raty leasingowe przez okres 47 miesięcy,  
4) leasing złotówkowy. 

7. Przedmiot umowy powinien być kompletny i gotowy do uŜycia bez dodatkowych inwestycji Zamawiającego. 
8. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie dokumenty umoŜliwiające  

rejestrację pojazdów jako samochodów sanitarnych. 
9. Zamawiający nie będzie ponosił Ŝadnych kosztów z tytułu udostępniania przez Wykonawcę danych 

dysponenta ambulansów w związku z zarejestrowanymi faktami przekroczenia prędkości. 
 

§ 2  
 WARUNKI DOSTAWY 

   
1. Wykonawca  zobowiązany jest dostarczyć przedmiot leasingu swój koszt i ryzyko do siedziby 

Zamawiającego w Grudziądzu ul. Rydygiera 15/17. Przedmiot leasingu musi być zgodny z opisem 
zamieszczonym w Załączniku Nr 1 do SIWZ i dopuszczony do ruchu przez odpowiedni organ 
administracyjny. 

2. Termin wykonania umowy -  dostawa  dwóch ambulansów typu C wraz z  wyposaŜeniem-  do 1 miesiąca  
od daty zawarcia umowy, okres leasingowania 47 miesięcy od daty odbioru Przedmiotu leasingu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ambulanse z zamontowanymi kołami z ogumieniem letnim. 
Ambulanse powinny być zatankowane (powyŜej stanu rezerwy). 

4. Wykonawca na swój koszt wykona przegląd zerowy ambulansów, co będzie odnotowane w ksiąŜce 
gwarancyjnej. 

5. Wykonawca najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedłoŜenia 
Zamawiającemu następujących dokumentów: 
− deklaracje zgodności CE wystawione zgodnie z przepisami prawa polskiego potwierdzające zgodność 

zabudowy medycznej z wymogami aktualnej normy PN EN 1789 lub równowaŜnej w zakresie 
ambulansu typu C oraz  zgodność wyposaŜenia medycznego z aktualną normą PN EN 1865 lub 
równowaŜną; 

− deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 lub 
równowaŜną wystawiony przez niezaleŜną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy 
(nosze i transporter); 

− świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z  zabudową medyczną)  
wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu  Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 marca 2013 w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich 
przedmiotów wyposaŜenia lub części (Dz. U. z 2015 poz. 1475) oraz ramową Dyrektywą 
2007/46/WE).  
Numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu kompletnego musi być ujęty w świadectwie 
homologacji typu WE pojazdu skompletowanego oraz posiadać informacje o dacie wydania 
homologacji pojazdu kompletnego i skompletowanego.   
Numer homologacji pojazdu kompletnego i skompletowanego muszą być zgodne z Dyrektywą 
2007/46/WE załącznik nr VII i składać się z czterech sekcji informujących o:  

- państwie członkowskim wydającym homologacje, 
- numerze ostatniej dyrektywy lub rozporządzenia zmieniającego, włącznie z aktami 
 wykonawczymi stosowanymi do danej homologacji, 
- czterocyfrowym numerze porządkowym, 



  

- dwucyfrowym numerze porządkowym określającym roszczenie 
− schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawia jacy widok strony lewej i prawej przedziału 

medycznego oraz widok zabudowy ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem 
medycznym 

− raport/protokół z badań potwierdzający zgodność systemów klimatyzacji i ogrzewania z normą PN EN 
1789 lub równowaŜną dla oferowanej marki i modelu ambulansu; 

− raport/protokół z wykonanego testu zderzeniowego całego jednorodnego nadwozia ambulansu 
(zgodnie z wymogami zharmonizowanej normy PN EN 1789 lub równowaŜnej) wystawionej przez 
niezaleŜną notyfikowaną jednostkę badawczą dotyczący oferowanej konfiguracji zabudowy specjalnej 
ambulansu przeprowadzonych na oferowanej marce i modelu ambulansu. 

− raport/protokół z testu zderzeniowego 10 g dla zabudowy specjalnej na ścianie działowej wystawiony 
przez niezaleŜną jednostkę notyfikowaną wraz rysunkiem technicznym oferowanego  rozwiązania 

− raport/protokół z testu zderzeniowego 10 g dla zabudowy specjalnej na ścianie prawej wystawiony 
przez niezaleŜną jednostkę notyfikowaną wraz rysunkiem technicznym oferowanego rozwiązania  

− raport/protokół z testu zderzeniowego 10 g dla zabudowy specjalnej na ścianie lewej wystawiony przez 
niezaleŜną jednostkę notyfikowaną wraz rysunkiem technicznym oferowanego rozwiązania 

− raport/protokół z wykonanych pozytywnie badań  wytrzymałościowych na 10 g lawety pod nosze 
główne  (pkt. XII. 12 Załącznika nr 1)  zgodnie z wymogami normy PN EN 1789 pkt.  4.5.9 i 5.3,  lub 
równowaŜną wystawiony przez niezaleŜną jednostkę notyfikowaną.  

− raport/protokół z wykonanych pozytywnie badań  wytrzymałościowych na 10 g transportera  (pkt. 
XV.2  Załącznika nr 1), wystawiony przez niezaleŜną jednostkę notyfikowaną. 
 

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę. 

6. Kompletność dostawy oraz sprawność działania pojazdów potwierdzona przez upowaŜnionego 
przedstawiciela Zamawiającego będzie stanowić podstawę do odbioru pojazdu. 

7. Wraz z przedmiotem leasingu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: dowód rejestracyjny, dokumenty 
gwarancyjne wystawione przez producenta, instrukcje obsługi w języku polskim. 

8. W przypadku, gdy przedmiot leasingu ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym 
w Załączniku Nr 1 do SIWZ lub gdy brak jest jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów, Zamawiający 
odmówi odbioru ambulansów oraz wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin nie dłuŜszy niŜ 14 dni na 
usuniecie wad lub braków.  

 
§ 3  

 WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 
 

1. W zakresie dostarczonych ambulansów: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu razem z przedmiotem umowy odpisu 

umowy ze zbywcą lub odpisów innych posiadanych dokumentów dotyczących tej umowy,  
w szczególności odpisu dokumentu gwarancyjnego oferowanego przedmiotu umowy, otrzymanego od 
zbywcy lub producenta uwzględniającego w szczególności:  
• min. 24 – miesięczny okres gwarancji mechanicznej bez limitu kilometrów,  
• min  24 – miesięczny okres gwarancji na powłoki lakiernicze ambulansu,  

• min. 120 – miesięczny okres gwarancji na perforację nadwozia,  

• min. 36  – miesięczny okres gwarancji na zabudowę medyczną  
liczony od protokolarnego przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji. 

2) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny samochodu wykonywany w kaŜdej autoryzowanej stacji obsługi 
(ASO) danej marki w Polsce. 



  

3) Wykonawca w okresie obowiązywania gwarancji udostępni ....................  Zamawiającemu bez odrębnej 
zapłaty samochód zastępczy o parametrach nie gorszych, gdy czas naprawy ambulansu (pojazdu 
bazowego lub zabudowy), który uległ awarii będzie wynosił więcej niŜ  5 dni. 

2. W zakresie wyposaŜenia medycznego 
1) Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu razem z przedmiotem umowy dokumentów 

gwarancyjnych oferowanego przedmiotu umowy, uwzględniających w szczególności:  
• minimum  24 – miesięczny okres  gwarancji, liczony od protokolarnego przekazania przedmiotu 

umowy do eksploatacji. 
• wymianę bez odrębnej zapłaty podzespołu lub elementu, który uległ awarii na nowy, wolny od wad. 

• wymianę przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad – w przypadku powtarzających się awarii 
wymagających trzykrotnej interwencji naprawczej. 

•  obowiązkowe przeglądy techniczne wg zaleceń producenta i naprawy wraz z zalecaną  wymianą 
materiałów i części bez odrębnej zapłaty; ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu 
obowiązywania gwarancji. 

2) Serwis i wymagane przeglądy gwarancyjne zabudowy medycznej i wyposaŜenia realizowane będą w 
siedzibie Zamawiającego maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych  od dnia zgłoszenia. Wykonawca poda 
numer telefonu kontaktowego w sprawach serwisu   ………………………………………………..… 

3) Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu gwarancji do zapewnienia serwisu pogwarancyjnego i 
dostępu do części zamiennych przez okres co najmniej 8 lat od daty protokolarnego przekazania 
przedmiotu umowy do eksploatacji. 

 

§ 4  
 WARUNKI PŁATNO ŚCI 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę ustaloną w ofercie złoŜonej przez Wykonawcę  
z uwzględnieniem 47 miesięcznego okresu spłaty zgodnie z załączonym harmonogramem spłaty. Cena ta 
zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy. 

2. Ustalona w ofercie Wykonawcy: 
• wysokość opłaty manipulacyjnej  wynosi ......................... zł brutto  
(słownie: ......................................................................................................................................................) 
• wysokość pierwszej i kolejnych rat leasingowych wynosi ............................... zł brutto 

        (słownie: ......................................................................................................................................................) 
• cena ewentualnego wykupu Przedmiotu leasingu wynosi .................................. zł brutto 
(słownie: ....................................................................................................................................................). 

3. Wykonawca nie będzie pobierał Ŝadnych innych dodatkowych opłat. 
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty: 

-  opłaty manipulacyjnej na podstawie faktury VAT do końca miesiąca, w którym nastąpiło wydanie    
przedmiotu leasingu 

- pierwszej raty leasingowej do końca miesiąca, następującego po miesiącu w którym nastąpiło 
wydanie przedmiotu leasingu, pozostałych rat leasingowych na koniec kaŜdego kolejnego miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wydanie przedmiotu leasingu. 
Raty leasingowe będą wypłacane Wykonawcy wg harmonogramu na podstawie prawidłowo   
wystawianych faktur VAT  

5. Cena wykupu płatna będzie w terminie 14 dni od dnia zapłaty ostatniej raty leasingowej. 
6. Po zapłacie wszystkich wymaganych rat i naleŜności przewidzianych umową leasingu, wraz z  zapłatą 

opłaty z tytułu wykupu przedmiotu leasingu, własność przedmiotu leasingu  przechodzi automatycznie 
na Zamawiającego. 

7. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z prawa wykupu Wykonawca zobowiązuje się do odbioru 
na własny koszt przedmiotu leasingu na podstawie protokołu odbioru w terminie 14 dni od 



  

bezskutecznego upływu terminu na skorzystanie z prawa wykupu lub od dnia dostarczenia pisemnego 
powiadomienia od Zamawiającego o rezygnacji z prawa wykupu. 

8. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji wykupu, Wykonawcy nie przysługują 
dodatkowe roszczenia z tego tytułu.  

§ 5  
 KARY UMOWNE 

1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych: 
- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 %  wartości netto niezrealizowanej części 

dostawy za kaŜdy dzień zwłoki, 
- w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5 % wartości netto oferty 

2. NiezaleŜnie od kar, o których mowa w ust. 1, Zamawiający moŜe dochodzić na zasadach ogólnych 
odszkodowania przewyŜszającego wysokość uzyskanej kary umownej. 

 
§ 6  

ROZWIĄZANIE UMOWY 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności,  
o których mowa w art. 145 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 7  

ZMIANY TRE ŚCI  UMOWY 
 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyraŜonej w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. Strony zgodnie postanawiają, Ŝe w razie sprzeczności treści niniejszej umowy z Ogólnymi 
Warunkami Leasingu wiąŜąca dla stron jest treść niniejszej umowy. 

2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych.  

3. Zamawiający, zgodnie z art. 144  ust. 1 pkt. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych przewiduje 
moŜliwość zmiany – z zastrzeŜeniem formy pisemnej  – postanowień niniejszej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 
- zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT - w takim przypadku zmiana ceny nastąpi  

z dniem wejścia w Ŝycie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT z zachowaniem ceny netto, 
która  pozostaje bez zmian. 

- obniŜenia ceny za wykonanie przedmiotu umowy  
- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym 

posiadającym, co najmniej takie same parametry, jakie posiadał sprzęt  będący podstawą wyboru 
oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być 
dostarczony pod warunkiem, iŜ cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o   
wyŜszej jakości, w przypadkach, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy pod 
warunkiem, iŜ cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 

4. Strony dopuszczają zmiany wysokości wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:  
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3- 5 Ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  
jeŜeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.       
W przypadku zaistnienia wyŜej wymienionych zmian Wykonawca moŜe wystąpić do Zamawiającego z 
wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność 



  

złoŜenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, Ŝe zaistniała zmiana 
ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na 
wysokość wynagrodzenia. 
W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia powyŜszych zmian do umowy, 
Zamawiający zobowiązuje się pokryć podwyŜkę wynagrodzenia w takim stopniu, w jakim miały one 
wpływ na wzrost wynagrodzenia.   
W oparciu o powyŜszą klauzulę nie moŜna dokonać zmiany wynagrodzenia Wykonawcy  w pierwszych 12 
miesiącach obowiązywania umowy. 
   

§ 8  
 KLAUZULA WŁA ŚCIWO ŚCI SĄDU 

W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Ustawy - Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy poddane będą pod rozstrzygnięcie Sądu 
miejscowego właściwego dla Zamawiającego. 
 

§ 9  
 POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1. Nadzór nad prawidłowa realizacją umowy sprawują: 
− ze strony Zamawiającego - ............................................... 
− ze strony Wykonawcy - ..................................................... 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron. 
 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  o udzielenie 

zamówienia: 
Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy – Prawo 
zamówień publicznych (Pzp), przysługują środki ochrony prawnej przewidziane cytowaną ustawą.  
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Pzp.  
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy. 
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1. określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2. wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia; 
3. odrzucenia oferty Odwołującego; 
4. opisu przedmiotu zamówienia; 
5. wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waŜnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równowaŜnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iŜ  



  

Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy uŜyciu środków komunikacji 
elektronicznej.  
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, 
albo w terminie 10 dni – jeŜeli zostały przesłane w inny sposób.  
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych 
niŜ wyŜej wymienione wnosi się  w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej 
staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.   
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  
ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 
r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem. Szczegółowe 
zasady wnoszenia środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 
XVIII.   Klauzula informacyjna  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, Ŝe:  
ADMINISTRATOR  
Administratorem danych osobowych jest Regionalny Szpital Specjalistyczny  
im. dr  Władysława Biegańskiego w  Grudziądzu 86-300 Grudziądz ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17, 
wpisany do Rejestru SPZOZ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu 
VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000002976  
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ORA Z INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH  

1. Kontakt do administratora danych osobowych: 
email: serketariat.dyrekcja@bieganski.org,  lub pisemnie na adres siedziby administratora - 86-300 Grudziądz 
ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17,  
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: 
e-mail: inspektor@bieganski.org lub pisemnie na adres siedziby administratora  
86-300 Grudziądz, ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17, 56 641 35 79 
Z inspektorem ochrony danych moŜna się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ 

 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę dwóch fabrycznie nowych ambulansów 
 sanitarnych typu C wraz z wyposaŜeniem, w formie leasingu  z opcją wykupu znak sprawy: 
 T/2/PN/18. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   



  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Informuje, Ŝe dane te mogą być przetwarzane w celu 
obrony praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora Danych w związku z prowadzoną przez niego 
działalnością. 

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

Posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
• na podstawie art. 18 RODO prawo Ŝądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeŜeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;   
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  Ŝe 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
Nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyŜ podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 
 
 
 
Grudziądz, dnia 26.09.2018 r. 

 
 



  

Załącznik Nr 3                                                                                 Zamawiaj ący:  

Regionalny Szpital Specjalistyczny  

im. dr Władysława Biegańskiego  

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz 

 (pełna nazwa/firma, adres) 

 

Wykonawca:  

…………………………………………………

…………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zaleŜności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………

…………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

Prawo zamówie ń publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa dostaw ę dwóch fabrycznie nowych 
ambulansów sanitarnych typu C wraz z wyposa Ŝeniem, w formie leasingu z opcj ą wykupu 
  (znak sprawy: T/2/PN/18),   (nazwa postępowania), prowadzonego przez  Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr 
Władysława Biegańskiego ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co 
następuje: 

 



  

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  

1. Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu] 

Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp . 

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

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

(podpis) 

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

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy 

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

następujące środki naprawcze: 

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

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

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

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

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

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

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI Ę WYKONAWCA:  

Oświadczam, Ŝe w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a takŜe w zaleŜności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

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

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

(podpis) 



  

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział moŜliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:  

 

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

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a takŜe w zaleŜności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

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

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

 

Oświadczam, Ŝe wszystkie informacje podane w powyŜszych oświadczeniach są aktualne  

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

błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

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

(podpis) 


