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Rozdział I
Nazwa i adres Zamawiającego
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS
ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa
Adres strony internetowej: www.attis.com.pl
Adres e-mail: przetargi@attis.com.pl

Rozdział II
Tryb zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „pzp”.

Rozdział III
Przedmiot zamówienia
1.

Przedmiotem zamówienia jest „zakup ambulansu drogowego” (nr ref. sprawy: FZP/ZP22/D/22/13) polegający na dostawie na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowego, wcześniej
nieużywanego ambulansu drogowego.

2.

Oferowany ambulans ma spełniać: wymagania określone w przepisach dotyczących
warunków

technicznych

pojazdów

oraz

zakresu

ich

niezbędnego

wyposażenia

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12. 2002 r. ( Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz.
262 i późn. zmianami), odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnej normie PN EN
1789 +A1: 2011 dla ambulansu i PN-EN 1865 dla sprzętu medycznego (lub norm
równoważnych), spełniać wszystkie warunki określone w Prawie o Ruchu Drogowym w
zakresie odpowiednim do przedmiotu prowadzonego postępowania, sprzęt medyczny
zamontowany do ambulansu musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896 z poźn. zm.), spełniać określone minimalne
wymagania dodatkowe w załączniku nr 5 do SIWZ.
3.

Rok produkcji nie starszy niż 2012.

4.

Określenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
kod główny: 34.11.41.22-00 pojazdy do transportu chorych

5.

Ambulans musi być dostarczony z kompletem dokumentacji pokładowej tj. książką pojazdu
oraz instrukcją obsługi w języku polskim.

6.

Dostawa i odbiór ambulansu wraz z wyposażeniem oraz z pełną dokumentacją pokładową
nastąpi w siedzibie Zamawiającego nie później niż do 23.08.2013 r.

7.

Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego przy ul. Górczewskiej 89
w Warszawie w terminie do 23.08.2013r.
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8.

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji
elektronicznej.

9.

Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości złożenia oferty wariantowej.

10.

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.

Rozdział IV
Informacje ogólne
1.

Wykonawca winien uważnie zapoznać się z całą treścią SIWZ.

2.

Niniejszy SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

3.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

4.

W celu przygotowania oferty Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej SIWZ w
wersji PDF jak również w wersji edytowalnej.

5.

Złożenie większej liczby ofert przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie jego oferty.

6.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazywać będą w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (na adres e-mail) lub za
pośrednictwem faksu/

8.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej musi niezwłocznie potwierdzić fakt ich
otrzymania.
Rozdział V
Opis sposobu przygotowania ofert

1.

Wykonawca musi wypełnić odpowiednio „Formularz oferty”, stanowiący załącznik nr 1 do
SIWZ (Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, którego treść i układ
graficzny musi być zgodny z formularzem załączonym do SIWZ).

2.

Do oferty Wykonawca musi załączyć dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.

3.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym
muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez
Wykonawcę.

4.

Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo
nieścieralnym atramentem (pismem drukowanym). Oferta może mieć także postać wydruku
komputerowego. Oferta musi być czytelna.

5.

Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez
osobę /osoby/ podpisującą/podpisujące ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.

6.

Ofertę należy umieścić w segregatorze lub skoroszycie. Wszystkie karty oferty powinny być
spięte (zszyte) w sposób trwały zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
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7.

Wszystkie formularze zawarte w SIWZ, a w szczególności formularz oferty, Wykonawca
musi wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek
część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – wpisuje On „nie dotyczy”.

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 08.08.2013 r. do godz. 9:00 na adres:
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS
ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa
Sekretariat- p.196
9.

Koperta musi być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść
oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy
zaadresować wg wzoru:

FZP/ZP-22/D/22/13
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS
ul. Górczewska 89
01-401 Warszawa
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 08.08.2013 r. GODZ. 9:30

10.

Koperta, oprócz opisu jak wyżej, musi być opatrzona pieczęcią zawierającą nazwę oraz adres
Wykonawcy.

11.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian
musi być złożone w kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób określony w ust. 9 i 10,
dodatkowo oznakowanej dopiskiem „ZMIANA”.

12.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia o wycofaniu. Powiadomienie o wycofaniu się z
postępowania musi być złożone w kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób określony
w ust. 9 i 10, dodatkowo oznakowanej dopiskiem „WYCOFANIE”. Oferta Wykonawcy,
który wycofał się z postępowania zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania na jego
pisemny wniosek.

13.

Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po
upływie terminu składania ofert.

14.

Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę
zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym
uczestnikom postępowania.
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15.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej
informacje: techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w
celu zachowania ich poufności.

16.

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być one
umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób
określony w ust. 9 i 10, dodatkowo oznakowanej dopiskiem „ Tajemnica przedsiębiorstwa”.

17.

Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy i adresu firmy, ceny oferty,
terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności.

Rozdział VI
Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

Rozdział VII
Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidujący odmienny niż określony w
SIWZ sposób wykonania zamówienia (składania ofert wariantowych).

Rozdział VIII
Wspólne ubieganie się o zamówienie
1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.

2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy.

3.

Przepisy i zapisy zawarte w SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Wykonawców, o których mowa w ust. 1.

4.

Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1 została wybrana jako najkorzystniejsza,
przed zawarciem umowy muszą oni przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich
współpracę.

Rozdział IX
Dokumenty wymagane w ofercie
1.

Oferta musi się składać z następujących (ponumerowanych i parafowanych na każdej stronie)
dokumentów:
1) Formularza Oferty, złożonego na odpowiednim druku stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ.
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2) Specyfikacji technicznej, złożonej na odpowiednim druku stanowiącym załącznik nr 5 do
SIWZ.
UWAGA!!! Dokumenty określone w pkt. 1) i 2) stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy.
2. Wykonawca do oferty ma obowiązek załączyć dokumenty określone w Rozdziale X SIWZ.
3. Jeżeli osobą /osobami podpisującą /podpisującymi ofertę nie jest osoba/osoby upoważniona
/upoważnione na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do
podpisania oferty i reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.

Rozdział X
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone
w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku
dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2
do SIWZ).
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku
dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2
do SIWZ).
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku
dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2
do SIWZ).
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
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Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku
dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2
do SIWZ).

2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

3.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

4.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki
określone w ust. 1 pkt 1) - 4) muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia musi spełniać
warunek określony w ust. 2.

5.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu wg formuły: „spełnia” lub „nie spełnia”.

6.

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, oraz w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w ust. 2,
Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się
o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie;
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się
o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;
3) podpisaną listę podmiotów należących do tej samej, co Wykonawca, grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo podpisaną informację, że nie należy do
grupy kapitałowej. Wzór informacji albo listy podmiotów stanowi załącznik nr 6 do
SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten
składa każdy z nich;
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
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ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert; Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
dokument ten składa każdy z nich;
5) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają
się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich.
6) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z
nich.
7.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 4)-6) składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,

8.

Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.

Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
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kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio..
11.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym,
przez Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) certyfikat lub protokół/raport z przeprowadzonych badań potwierdzających wykonanego
testu zderzeniowego całego jednorodnego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami
PN EN 1789) wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą;
2) dokumentację techniczną - folder potwierdzający oferowane parametry (Zamawiający nie
wymaga potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentacji technicznej);
3) deklarację zgodności na ambulans;
4) deklaracje zgodności na sprzęt medyczny.

12.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej
notarialnie należy dołączyć do oferty.

13.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

14.

Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego
dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w
postaci kopii poświadczonej notarialnie.

15.

Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 1, 2 i 3 należy przedłożyć w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pozostałe dokumenty można
przedłożyć w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy.

Rozdział XI
Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1.

W formularzu oferty Wykonawca poda całkowitą wartość oferty netto, kwotę VAT oraz
całkowitą wartość oferty brutto.

2.

Wszystkie ceny należy podać w PLN i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

3.

W przypadku różnicy między ceną podaną w formie liczbowej oraz słownie, Zamawiający
przyjmie podaną w ofercie cenę w formie słownej.

4.

Wszystkie ceny muszą zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę
(nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).

4.

W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
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Rozdział XII
Miejsce i termin składania ofert
1.

Oferty należy składać w Sekretariacie (I piętro, pokój nr 196) przy ul. Górczewskiej 89 w
Warszawie lub przesłać drogą pocztową na adres Zamawiającego podany w Rozdziale V pkt.
8 SIWZ.

2.

Oferty należy składać do dnia 08.08.2013 r. do godziny 9:00. W przypadku przesłania oferty
drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się termin wpłynięcia oferty do siedziby
Zamawiającego i jej zarejestrowania w pomieszczeniu wskazanym w ust. 1 jako miejsce
składania ofert.

3.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym pomieszczeniu
niż wskazanym w ust. 1 jako miejsce składania ofert.

4.

Oferty, które zostaną złożone po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

Rozdział XIII
Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.08.2013 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej I piętro ul.
Górczewska 89, 01-401 Warszawa.

Rozdział XIV
Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert
1.

Otwarcie ofert jest jawne.

2.

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

3.

Zamawiający poda nazwę oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a
także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia - termin dostawy a
warunków płatności zawartych w ofercie.

4.

W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może On wystąpić do
Zamawiającego z wnioskiem (na zasadach określonych w Rozdziale IV ust. 7 SIWZ) o
przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia. Zamawiający prześle niezwłocznie te
informacje.

5.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy.

6.

Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z
postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

7.

Oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, uznana zostanie za
odrzuconą.

8.

W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

FZP/ZP-22/D/22/13

Strona 11 z 35

9.

Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Brak
jakiejkolwiek pozycji w złożonym przez Wykonawcę formularzu oferty nie będzie
poprawiany i skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

10.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1)

jest niezgodna z ustawą;

2)

jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy;

3)

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)

została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;

6)

zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7)

wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy;

8)
11.

jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert
określonymi w Rozdziale XV SIWZ.

Rozdział XV
Kryteria oceny ofert
1.

Przy wyborze oferty Zamawiający zastosuje kryterium: cena oferty brutto – 100%.

2.

Zostanie utworzona lista rankingowa od najtańszej złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu
do najdroższej złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

3.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, o najtańszej
cenie oferty brutto.

Rozdział XVI
Udzielenie zamówienia
1.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod
względem ceny.

2.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

3.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

FZP/ZP-22/D/22/13

Strona 12 z 35

4.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego
ofertę wybrano, wraz z uzasadnieniem wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania
złożonych ofert;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.

5.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający

wybierze

ofertę

najkorzystniejszą

spośród

pozostałych

ofert,

bez

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa w
Rozdziale XIX ust. 1 pkt. 2 SIWZ.

Rozdział XVII
Termin związania ofertą
1.

Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział XVIII
Termin wykonania umowy
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia do dnia 23.08.2013r.

Rozdział XIX
Unieważnienie postępowania
1.

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
1) nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia;
3) w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XVI ust. 2 SIWZ zostały złożone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie;
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4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
2.

O

unieważnieniu

postępowania

Zamawiający

zawiadomi

równocześnie

wszystkich

Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert;
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert;
podając uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia.

Rozdział XX
Zobowiązania wykonawcy związane z umową
Zobowiązania Wykonawcy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do
SIWZ.
Rozdział XXI
Wymagania dotyczące wadium
1.

Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium w wysokości
3200,00 zł ( trzy tysiące dwieście złotych).

2.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze w poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).

4.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

5.

14 1240 2034 1111 0010 1547 6334 z adnotacją: "Wadium - nr sprawy: FZP/ZP-22/D/22/13”,
wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na konto zamawiającego do upływu terminu
składania ofert.

6.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
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7.

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz Zamawiający wymaga złożenia
oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w osobnej kopercie w siedzibie
Zamawiającego, na adres podany w Rozdziale XII pkt. 1 i 2 najpóźniej w terminie składania
ofert. Kserokopię wniesienia wadium w formie niepieniężnej Zamawiający wymaga aby
dołączyć do oferty.

8.

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8, 9.

9.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie
leżących po jego stronie.

10.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.

11.

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt. 7 jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta uznana została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

Rozdział XXII
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XXIII
Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ
1.

Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ (na
zasadach określonych w Rozdziale IV ust. 7 i 8 SIWZ) – pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż – na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert.
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3.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 1.

5.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Zamieści je również na swojej stronie internetowej.

6.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób
modyfikacje zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
SIWZ. Zostaną one również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

7.

W przypadku o którym mowa w ust. 4, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z
modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi
niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ. Powyższą informację
Zamawiający zamieści również na swojej stronie internetowej.

8.

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
Pani Alina Rostkowska, Fax (0 22) 321-14-70, przetargi@attis.com.pl

9.

Wszelką korespondencję w formie pisemnej związaną z niniejszym postępowaniem należy
kierować na adres:
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS
ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa
z dopiskiem: „Zakup ambulansu drogowego” (nr ref. sprawy: FZP/ZP-22/D/22/13).

Rozdział XXIV
Środki ochrony prawnej
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, określone są w Dziale VI ustawy.
1. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami
ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy wobec:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego wykonawcy z postępowania,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2
albo w terminie 10 dni jeżeli przesłane zostały w inny sposób.
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3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

Rozdział XXV
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.
6 ustawy.

Rozdział XXVI
Postanowienia końcowe
1.

Załącznik nr 3 do SIWZ stanowi wzór umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

2.

Ewentualne zmiany dokonane przez Wykonawcę we wzorze umowy nie będą przez
Zamawiającego uwzględnione.

3.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do
podpisania umowy w wyznaczonym terminie w siedzibie Zamawiającego. Umowa zostanie
zawarta w terminie określonym w art. 94 ustawy.

4.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

5.

Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać
dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy, o ile wybrana oferta nie
została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.

W przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający żądać będzie, by przed podpisaniem umowy przedłożyli Oni
umowę regulującą Ich współpracę.

7.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy
zgodnie z art. 144 PZP, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej zał. nr 4
do SIWZ, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

8.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wydłużenia okresu gwarancji lub
rękojmi o dowolny okres.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTY
OFERTA

Ja (my),
Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy

Pełna nazwa

REGON
NIP

Adres

Nr telefonu
Nr fax
E-mail

Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wykonanie dostawy pn.
„zakup ambulansu drogowego ” (nr ref. sprawy: FZP/ZP-22/D/22/13) i:
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1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i
uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.
2. Całkowitą wartość oferty określamy na kwotę:
1) …………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2) …………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3) ….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Marka i model oferowanego pojazdu bazowego (wynikająca ze świadectwa homologacji); data
wydania i numer świadectwa homologacji: - ………………………………………………………
Producent pojazdu bazowego / Kraj producenta: - ………………………………………………….
Rok produkcji (podać): - ……………………………..
3. Oferujemy realizację umowy w pełnym zakresie objętym SIWZ.
4. Oferujemy realizację umowy w terminie do 23.08.2013r..
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu
zamówienia.
7. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ, w tym we
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
8. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania i realizacji
zamówienia.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy żadnych uwag, a w
przypadku wyboru naszej oferty, podpiszemy umowę, nie później jednak niż do końca okresu
związania z ofertą.
11. Zostaliśmy poinformowani, że możemy przed upływem terminu składania ofert wydzielić z
oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one
udostępnione innym uczestnikom postępowania.
12. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, osobami uprawnionymi do
reprezentowania Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą:
1). (imię i nazwisko) .......................................... (zajmowane stanowisko)................................
2). (imię i nazwisko).......................................... (zajmowane stanowisko).................................
13. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest:
1). (imię i nazwisko)............................................................... tel.: ................................................
14. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, płatność za realizację przedmiotu
umowy należy przelewać na nasz NRB …………………………………………………..........
15. W trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia mieliśmy świadomość możliwości
składania zapytań oraz wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.
FZP/ZP-22/D/22/13

Strona 19 z 35

16. Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie.
17. Do oferty załączamy niżej wymienione dokumenty:
1) ………………….na …. stronach;
2) …………………. na …. stronach;
3) …………………. na …. stronach;
4) …………………. na …. Stronach.

____________________________
podpis osoby/osób upoważnionej
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „zakup ambulansu
drogowego” nr ref.: FZP/Zp-22/D/22/13
oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)

Miejscowość ............................................., dnia ....................... r.

………….........................................................
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

*Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia innych podmiotów, wraz z niniejszym oświadczeniem należy przedstawić
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia Wykonawcy potencjału technicznego i
osób zdolnych do wykonania zamówienia.
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „zakup ambulansu
drogowego” nr ref.: FZP/Zp-22/D/22/13
oświadczam/my, że brak jest wobec mnie/nas podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz.759 z późn. zm.).

Miejscowość ............................................., dnia ....................... r.

………….........................................................
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

*Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia innych podmiotów, wraz z niniejszym oświadczeniem należy przedstawić
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia Wykonawcy potencjału technicznego i
osób zdolnych do wykonania zamówienia.
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
(Wzór Umowy)
UMOWA Nr….
zawarta w dniu …. 08. 2013 r. w Warszawie pomiędzy:
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS z siedzibą w 01-401 Warszawa,
ul. Górczewska 89, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000093382, Regon:
016441803, NIP: 527-21-07-418, zwanym dalej „Zamawiającym”, który reprezentuje
1. Dyrektor – Wiktor Masłowski
2. Gł. Księgowy – Halina Boroń
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
………………………… z siedzibą w ………………… przy ulicy ………………… wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta .....………

….Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………….., Regon: ……….,
NIP : ……………, zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez :
•

…………………………………………………….

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
( imię i nazwisko ) ......………………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
……………………………… z siedzibą w ……………………… przy ulicy ………… wpisanym
do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………pod numerem ..........,
Regon: …………….., NIP: …………… , zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr113, poz. 759 z późn. zm. ) zawarto
Umowę następującej treści:

Przedmiot Umowy
§ 1.
1. Przedmiotem Umowy, jest przeniesienie na Zamawiającego własności fabrycznie nowego
ambulansu drogowego o parametrach i wyposażeniu określonych w Specyfikacji technicznej
stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy oraz zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik
nr 2 do umowy.
2. Wykonawca dostarczy ambulans drogowy, o którym mowa w ust. 1 do siedziby Zamawiającego
i wyda go Zamawiającemu.
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3. Wraz z dostawą ambulansu drogowego, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca dostarczy:
instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną, kartę pojazdu i książkę przeglądów
serwisowych, dwa komplety kluczy.

Oświadczenia Wykonawcy
§ 2.
1.

Wykonawca oświadcza, że ambulans drogowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy:
1) jest jego własnością,
2) jest pełni nowy, sprawny i nie był używany wcześniej, np. jako wersja demonstracyjna,
3) jest kompletny i będzie po uruchomieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych
zakupów i inwestycji,
4) spełnia właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie
dopuszczenia do użytkowania na terenie Rzeczpospolitej Polski,
5) jest wolny od wad fizycznych i prawnych,
6) nie jest przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenia.

2.

Wykonawca zapewni transport ambulansu drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy,
gwarantujący należyte zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem pojazdu do chwili
odbioru go przez Zamawiającego.

Termin wykonania przedmiotu Umowy
§ 3.
Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie do 23.08.2013 r.

Wynagrodzenie Wykonawcy i sposób płatności
§ 4.
1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
w

wysokości

nie

większej

niż

…………………………………………….

(słownie:

………………………………………..) zł brutto tj. ……………………………… (słownie:
…………………………………………)

zł

netto

oraz

podatek

VAT

w

kwocie

………………………………… (słownie ……………………………….) zł.
2. Kwota wynagrodzenia brutto, określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji
przedmiotu Umowy z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
3.

Z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 4 Umowy zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi
przelewem na NRB Wykonawcy podany na fakturze VAT do 90 dni od otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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3. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności, o której mowa w ust. 1 bez pisemnej
zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

Odbiór przedmiotu Umowy
§ 5.
1.

Odbiór ambulansu drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy nastąpi na podstawie
protokołu odbioru podpisanego przez co najmniej Zamawiającego.

2.

W przypadku stwierdzenia wad, braków, usterek lub niezgodności z Umową w ambulansie
drogowym, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, Zamawiający w terminie 7 dni od daty
stwierdzenia:
1) sporządzi stosowny protokół wad, braków, usterek lub niezgodności z Umową,
2) powiadomi Wykonawcę, który zobowiązany jest bezzwłocznie (nie dłużej niż w terminie 3
dni roboczych) usunąć wady, usterki, braki lub niezgodności z Umową.

3.

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich stwierdzonych w protokole wad,
braków, usterek lub niezgodności z Umową bez dodatkowego wynagrodzenia.

4.

W przypadku zastrzeżeń wymienionych w ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo
wstrzymania płatności faktury VAT, do czasu wykonania przez Wykonawcę zobowiązań
określonych w ust. 2 pkt 2. W tym przypadku zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia
dostarczenia towaru wolnego od wad oraz wykonania pozostałych postanowień Umowy.

5.

Koszty związane z przetrzymywaniem ambulansu drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 1
Umowy do chwili odbioru ponosi Wykonawca.

Odstąpienie od Umowy
§ 6.
1.

Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego:
1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, w
szczególności gdy w terminie nie usunął stwierdzonych w protokole, o którym mowa w § 5
ust. 2 pkt 1 Umowy wad, braków, usterek lub niezgodności z Umową, w terminie do 30 dni,
od dnia kiedy powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od
Umowy z tej przyczyny;
2) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy przekraczającego 7 dni, w
terminie do 30 dni, od dnia kiedy powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających
odstąpienie od Umowy z tej przyczyny;
3) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego
postępowanie likwidacyjne, złożony zostanie wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w terminie do 30 dni, od dnia kiedy
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powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej
przyczyny.
2.

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 1, Zamawiający
nie traci uprawnienia do naliczenia kar umownych należnych z innego tytułu.

3.

Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy będzie miało formę pisemną i będzie
zawierało uzasadnienie.

Kary umowne
§ 7.
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach:
1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 4 ust.
1 Umowy;
2) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia;
3) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy za
każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych.
3. Zamawiający ma prawo potrącić z należności Wykonawcy wskazanej na fakturze VAT kwotę
naliczonych kar umownych, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Gwarancja i rękojmia za wady
§ 8.
1.

Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres zgodnie z zał.
nr 1 do Umowy licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

2.

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie dwóch lat licząc od daty
podpisania protokołu odbioru.

Osoby do kontaktu, dane teleadresowe
§ 9.
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:
1) Ze strony Wykonawcy - <adres, imię nazwisko, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail>
2) Ze strony Zamawiającego - <adres, imię nazwisko, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail>.
2. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1 będzie odbywać
się poprzez pisemne zgłoszenie.
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3. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o zmianie powyższych
adresów, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowy adres i dwukrotnie
awizowanej przez pocztę za skutecznie doręczoną.

Zmiany Umowy
§ 10.
1.

Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron, w formie pisemnej
pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 9 Umowy.

2.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wydłużenia okresu gwarancji lub
rękojmi o dowolny okres.

Postanowienia końcowe
§ 11.
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Spory wynikłe z realizacji umowy będzie rozstrzygał Sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.

Załączniki
§ 12.
Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV i nazwa: 34.11.41.22-00-pojazdy do transportu chorych

Oferowany ambulans ma spełniać: wymagania określone w przepisach dotyczących warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 31.12. 2002 r. ( Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262 i późn. zmianami),
odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnej normie PN EN 1789 +A1: 2011 dla ambulansu i
PN-EN 1865 dla sprzętu medycznego (lub norm równoważnych), spełniać wszystkie warunki
określone w Prawie o Ruchu Drogowym w zakresie odpowiednim do przedmiotu prowadzonego
postępowania, sprzęt medyczny zamontowany do ambulansu musi spełniać wymagania ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896 z poźn. zm.), spełniać
określone minimalne wymagania dodatkowe niżej wymienione.
Marka /model oferowanego pojazdu bazowego (wynikająca ze świadectwa homologacji); data
wydania i numer świadectwa homologacji: : - ………………………………………………………
Producent pojazdu bazowego / Kraj producenta: - ………………………………………………….
Rok produkcji nie starszy niż 2012 fabrycznie nowy (podać): - ……………………………..
SPECYFIKACJA MINIMALNYCH WYMAGAŃ TECHNICZNYCH I
UŻYTKOWYCH SAMOCHÓDU BAZOWY I PRZEDZIAŁ
MEDYCZNEGO AMBULANSU DROGOWEGO TYPU „A1” Z
ZABUDOWĄ CZĘŚCI MEDYCZNEJ I WYPOSAŻENIEM

SPEŁNIANIE
WARUNKÓW
GRANICZNYCH

PARAMETRY
OFEROWANE

TAK/NIE

1 Nadwozie
1. Typu furgon z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą
ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej.
Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi płytami (lub
profilami) z tworzywa sztucznego w kolorze białym
2. DMC do 3,5t
3. Częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta
i personelu (przeszklona cała prawa strona pojazdu)
4. Przystosowany do przewozu min. 5 osób w pozycji
siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach
5. Kabina kierowcy trzyosobowa zapewniająca miejsce pracy
kierowcy zgodnie z PN EN 1789.
6. Wysokość przedziału medycznego min 1,35 m
7. Długość przedziału medycznego min 2,35 m
8. Szerokość przedziału medycznego min 1,65 m
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9. Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki o min
180 stopni
10. Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą
11. Okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości
folią półprzeźroczystą
12. Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca
kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w
otwierane okno umożliwiające komunikację głosową
pomiędzy pomieszczeniem medycznym a kabiną kierowcy.
13. Lakier w kolorze białym
14. Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie
podgrzewane i regulowane
15. Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem
16. Autoalarm
17. Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera (dla pasażera
z możliwością deaktywacji)
18. Reflektory przeciwmgielne przednie
19. Elektrycznie otwierane szyby w kabinie kierowcy
20. Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy
wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów
21. Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący o
następujących funkcjach:
21.a) informujący kierowcę o działaniu reflektorów
zewnętrznych
21. b) informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia
pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V
21.c) informujący kierowcę o poziomie naładowania
akumulatora
22. Potwierdzenie wykonanego testu zderzeniowego całego
jednorodnego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami PN
EN 1789) wystawione przez niezależną notyfikowaną
jednostkę badawczą – załączyć do oferty certyfikat lub
protokół/raport z przeprowadzonych badań
II. Silnik
1. Zasilany olejem napędowym z zapłonem samoczynnym,
turbodoładowaniem, elastyczny, zapewniający przyspieszenie
pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim, o
pojemności min. 1950 cm³
2.Silnik o mocy min. 110 KM
3. Norma emisji spalin Euro 5
4. System automatycznego wyłączania silnika typu
„Start/Stop”
5. Zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 80l
III. Zespół napędowy
1. Skrzynia biegów manualna synchronizowana
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2. Min. 5-biegów do przodu i bieg wsteczny
3. Napęd na koła przednie lub tylne
4. System stabilizacji toru jazdy typu ESP
5. System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy
ruszaniu typu ASR
6. System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej
podczas hamowania silnikiem
7. System wspomagania ruszania pod górę
IV. Zawieszenie
1. Zawieszenie przednie i tylne niezależne, gwarantujące dobrą
przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym
terenie, oraz odpowiedni komfort transportu chorego
V. System hamulcowy
1. Ze wspomaganiem
2. Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas
hamowania
3. Elektroniczny korektor siły hamowania
4. Układ wspomagania nagłego hamowania z sygnalizacją
awaryjnego hamowania.
5. Hamulce tarczowe wentylowane przednie i tylne
VI. Układ kierowniczy
1. Ze wspomaganiem
2. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
VII. Wyposażenie pojazdu
1. Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w
bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki
2. Kosz na śmieci
3. Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym
4. Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do
cięcia pasów
5. Wskaźnik ciśnienia w oponach
6. Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie
7. Trójkąt ostrzegawczy – 1 szt., klucz do kół z podnośnikiem
VIII. Wyposażenie pojazdu
1. Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik
2. Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V
z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy
min. 2 kW
3. Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna
4. Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i
kabiny kierowcy
IX. Instalacja elektryczna
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1. Zasilanie zewnętrzne 230 V z zabezpieczeniem
uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym
zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem
przeciwporażeniowym + przewód zasilający min 5 m
2. Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja
informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V
Min. 2 gniazda 12 V w przedziale medycznym zabezpieczone
przed zabrudzeniem/zalaniem (z klapką)
X. Oznakowanie, oświetlenie, sygnalizacja dźwiękowa
1. Belka świetlna z kloszem koloru niebieskiego, typu LED, z
szyldem „AMBULANS” umieszczona na przedniej części
dachu pojazdu.
1. a)W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100
W, sygnał dźwiękowy modulowany – zmiana modulacji
klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych
2. Lampa typu kogut z kloszem koloru niebieskiego, typu
LED, umieszczona na tylnej części dachu pojazdu
3. Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych
włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o
90, 180 stopni
4. Dwie niebieskie lampy LED na wysokości podszybia,
barwy niebieskiej
5. Reflektory zewnętrzne z tyłu pojazdu (min. 2 szt. nad
drzwiami tylnymi) oraz z prawego boku (min. 1 szt. nad
drzwiami do przedziału medycznego) ze światłem
rozproszonym (typu LED) z możliwością
włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z
przedziału medycznego
6. Oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami prawa o ruchu
drogowym
7. Z przodu pojazdu napis: lustrzane odbicie słowa
„AMBULANS”
8. Oznaczenie w formie Loga Zamawiającego wraz z nazwą i
adresem (do uzgodnienia)
XI. Oświetlenie wewnętrzne przedziału medycznego.
1. Światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej
części przedziału medycznego min. 4 punktów świetlnych
2. Oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie
nad noszami punktowe (min. 2 szt.)
XII. Wyposażenie pomieszczenia dla pacjenta
1. Zabudowa meblowa przedziału medycznego wykonana z
tworzywa sztucznego zawierająca co najmniej
1.a) półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i
podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam
przedmioty (co najmniej 2 szt.).
1.b) szafkę na butlę tlenową
1.c) schowek na drobny sprzęt medyczny
1.d) kosz na odpady medyczne
3. Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie
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4. Zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia
przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące
jednocześnie łatwość dostępu i użycia
5. Centralna instalacja tlenowa z min. 2 punktami poboru typu
AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej, co
najmniej 1 szt. butli tlenowej 10l z reduktorem
6. Laweta pod nosze główne ze schowkiem na deskę
ortopedczną
7. Przedział medyczny ma być wyposażona w panel sterujący
zamontowany na prawej ścianie (przy fotelu obrotowym) o
następujących funkcjach:
7.a) informujący o temperaturze w przedziale medycznym
oraz na zewnątrz pojazdu
7.b) z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data)
7.c) sterujący oświetleniem przedziału medycznego
7.d) sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego
7.e)zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i
klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją
automatycznego utrzymania zadanej temperatury
7.f) umożliwiający podłączenie termoboxu (informujący o
temperaturze wewnątrz termoboxu)
XIII. Łączność radiowa
1. Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu,
2. Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu;
3. Wmontowana dachowa antena radiotelefonu o parametrach:
3.a) zakres częstotliwości 168-170 Mhz
3.b) impedancja wejścia 50 Ohm
3.c) współczynnik fali stojącej 1,6
3.d) charakterystyka promieniowania dookólna
XIV. Pomieszczenie dla pacjenta
1. Na prawej ścianie fotel transportowy (krzesło
kardiologiczne nieskładane typu sedan) wyposażony w:
1.a) 4 kółka transportowe (z czego min. dwa 2 obrotowe i
wyposażone w hamulce),
1.b) przednie rączki transportowe z regulacją długości oraz
składane rączki tylne
1.c) pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie
1.d) system mocowania podłogowego umożliwiający szybkie
wypięcie/wpięcie fotela
Dodatkowe wymagania:
waga fotela max 20 kg
dopuszczalne obciążenie min. 250 kg
w zestawie szyny najazdowe umożliwiające wjazd pacjenta na
fotelu transportowym
2. Fotel zamontowany tyłem do kierunku jazdy, z
podnoszonym do pionu siedziskiem, pasem
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bezwładnościowym oraz zagłówkiem (regulowanym w lub
zintegrowanym)
3. Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej
podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z
zabudową ścian
4. Miejsce mocowania sprzętu medycznego np. ssaka
elektrycznego umożliwiające korzystanie z niego w czasie
jazdy
5. Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesiące (bez limitu
kilometrów)
6.Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 36
miesięcy
7. Gwarancja na perforację – min. 120 miesięcy
8. Gwarancja na zabudowę medyczną i sprzęt – min. 24
miesiące
XV. Wyposażenie medyczne dodatkowe
Nosze transportowe monoblokowe (szt. 1),
1) przystosowane do prowadzenia reanimacji (twarda płyta na
całej ich długości)
2) z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i
pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha
3) z możliwością regulacji kąta nachylenia oparcia pod
plecami do min 90 stopni
4) wyposażone w system szelkowych pasów
zabezpieczających o konstrukcji umożliwiającej regulację
oparcia pod plecami bez konieczności regulacji długości pasy,
5) wyposażone w min. dwa pasy poprzeczne mocowane
bezpośrednio do ramy noszy, o regulowanej długości,
6) rama noszy pod głową pacjenta regulowana w trzech
pozycjach: na wznak, z przygięciem do klatki piersiowej i
odgięcie do tyłu,
7) z materacem z tworzywa sztucznego odpornego na środki
dezynfekcyjne, część przeznaczona do leżenia nie powinna
być śliska ułatwiającym ustawienie wszystkich pozycji
transportowych w noszach
8) wyposażone w składany wieszak do kroplówki
9) składane poręcze boczne wzdłuż ramy noszy (nie na boki)
10) wyposażone w teleskopowo wysuwane rączki przednie i
tylne do przenoszenia noszy,
11) rama noszy wykonana z materiału odpornego na korozje i
na działanie płynów dezynfekujących
12) widelce przednie i tylne wraz z dźwigniami składającymi
kodowane kolorami (kolor dźwigni odpowiada kolorowi
widelca)
13) wyposażone w 4 kółka jezdne o średnicy min. 20 cm w
tym 2 kółka tylne skrętne o 360
14) wyposażone w podparcie nóg
15) system mocowania do podstawy zgodny z PN EN 1789
punkt 4.5.9 i punkt 5.3
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16) waga kpl noszy max 36 kg (podać)
17) dopuszczalne obciążenie min 250 kg (podać)
18) Ssak akumulatorowo – sieciowy z możliwością zasilania
12 V i 220 V
19) Komplet opon zimowych
dołączyć do oferty deklarację zgodności na pojazd i sprzęt
medyczny oraz folder potwierdzający oferowane parametry
Parametry i wyposażenie oferowanego ambulansu muszą być nie gorsze niż określono powyżej.

Ambulans musi być dostarczony z kompletem dokumentacji pokładowej tj. książki pojazdu oraz
instrukcji obsługi w języku polskim.

Odbiór samochodu wraz z pełną dokumentacją pokładową nastąpi w siedzibie Zamawiającego nie
później niż do 23.08.2013r.

Układy i zbiorniki pojazdu muszą być w pełni napełnione w sposób umożliwiający ich
bezpośrednią eksploatację po przekazaniu na terenie siedziby Zamawiającego.

Miejscowość ............................................., dnia ....................... r.

………….........................................................
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
Stosownie do art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp, oświadczam, iż nie należę/należę1 do grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50, poz 331 z późna. zm).

[wypełnić w przypadku złożenia oświadczenia o należeniu do grupy kapitałowej]:

Poniżej składam listę podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej, co
reprezentowany przeze mnie podmiot:
1………………….
2………………….
Itd.

Miejscowość ............................................., dnia ....................... r.

………….........................................................
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

1

Niepotrzebne skreślić.
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