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TEKST JEDNOLITY z dnia 29 października 2018 r. po zmianie jej treści w zakresie: ROZDZIAŁU – TERMIN I 

MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT punktu 1 i 2. (termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert – 

05.11.2018r.), z uwzględnieniem zmiany ROZDZIAŁU – SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY pkt 1 ppkt 9 SIWZ, 

oraz w zakresie ROZDZIAŁ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej: SIWZ) 

z dnia 20 października 2018 r. dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

pn. 

„Dostawa ambulansu medycznego typu C wraz z zabudową oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla ambulansu” 
 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych – kod CPV: 34114121 – 3 – 

karetki, 33100000 – 1 – urządzenia medyczne. 

 
UWAGA! 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą SIWZ. Stanowi ona najistotniejszy dokument postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy mogą żądać wyjaśnienia jej treści oraz wnosić środki ochrony 

prawnej w stosunku do jej postanowień. Środki te służą ochronie praw Wykonawcy, jak też najlepszemu 

przygotowaniu zamówienia do realizacji. 

 

SPIS TREŚCI SIWZ:  

Informacje ogólne. 

Środki ochrony prawnej. 

Sposób przygotowania oferty. 

Warunki zawarcia umowy. 

Termin i miejsce składania ofert. 

Kryteria oceny ofert. Sposób oceny i badania ofert. Wybór oferty najkorzystniejszej. 

Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

Opis przedmiotu zamówienia. 

 

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ: 

Formularz ofertowy – załącznik nr 1. 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2.  
Wzór pełnomocnictwa – załącznik nr 3. 
Wzór umowy – załącznik nr 4. 

ROZDZIAŁ – INFORMACJE OGÓLNE 

1. Informacja o obowiązujących przepisach. 

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie. W 

sprawach nieuregulowanych ustawą do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców,  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp. 
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2. Informacje o Zamawiającym. 

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej 

Górze w imieniu którego działa Dyrektor – Marcin Mańkowski 

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 2, 65-043 Zielona Góra. 

NIP 973 05 86 922 

REGON 970 771 551 

Numer KRS: 0000022678 

Tel.: 68 320 22 25 

Fax: 68 506 54 25 

Strona www na której będą umieszczane informacje wymagane ustawą Pzp: www.pogotowie.zgora.pl 

 

3. Osoby upoważnione do kontaktów. 

Kontaktowanie się Wykonawców z Zamawiającym w sprawach dotyczących przedmiotowego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się na zasadach określonych w ustawy Pzp, tzn. przy zachowaniu formy 

pisemnej określonej w art. 9 ustawy Pzp z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustępie 4. Osobą upoważnioną przez 

Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Przewodniczący Komisji Przetargowej – Piotr Walania,  

od poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego w godz. 11.00 – 14.00. Numer telefonu: 68 506 54 22 Numer faksu: 

68 506 54 25 Adres poczty internetowej e-mail: wspr@pogotowie.zgora.pl. 

4. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

Zamawiający informuje, że oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje powinny być przekazywane pisemnie 

z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i poczty elektronicznej  

e-mail przy przekazywaniu następujących dokumentów: 

1) pytań i wyjaśnień oraz innych informacji dotyczących treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu; 

2) zmian treści SIWZ; 

3) wniosków o wyjaśnienie i wyjaśnień treści oferty; 

4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

Pzp, 

5) wezwań kierowanych do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 2, 2f, 3, 3a oraz 4 ustawy Pzp; 

6) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny lub kosztu oraz 

odpowiedź Wykonawcy, 

7) informacji o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych; 

8) informacji o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych 

zmian w treści oferty; 

9) oświadczeń Wykonawców w kwestii wyrażenia zgody / nie wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek 

polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty; 

10) wniosków Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedzi 

Wykonawców; 

11) oświadczeń Wykonawców o przedłużeniu terminu związania ofertą oraz o przedłużeniu okresu ważności wadium,  

o ile złożenia takiego oświadczenia w stosunku do wadium jest możliwe; 

12) zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni  

i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone; 

13) zawiadomień o unieważnieniu postępowania; 

14) informacji, zawiadomień i pism kierowanych do Wykonawców na podstawie art. 181 ustawy Pzp; 

http://www.pogotowie.zgora.pl/
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15) kopii odwołania Wykonawcom oraz wezwań kierowanych do Wykonawców do przystąpienia do postępowania 

odwoławczego na podstawie art. 185 ust. ustawy Pzp. 

UWAGA! Forma pisemna jest bezwzględnie zastrzeżona dla oferty oraz uzupełnień oświadczeń i dokumentów,  

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz pełnomocnictw. 

 

5. Zasady w przypadku prowadzenia korespondencji za pomocą faksu, e-mail.  

1) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem  

lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2) Korespondencję przesyłaną za pomocą faksu lub poczty elektronicznej e-mail należy przesyłać wyłącznie pod: numer 

faksu 68 506 54 25 lub adres poczty elektronicznej e – mail: wspr@pogotowie.zgora.pl. 

6. Sposób oznaczania korespondencji w postępowaniu. 

Wszelką korespondencję dotyczącą przedmiotowego postępowania przesyłaną lub doręczaną Zamawiającemu należy 

oznaczać następująco: 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Bolesława Chrobrego 2, 65-043 Zielona Góra 

„Dostawa ambulansu medycznego typu C wraz z zabudową oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla ambulansu” 
 – postępowanie nr ZP/04/2018 

7. Godziny urzędowania Zamawiającego. 

Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach: 07.00 – 14.30 

8. Zebranie Wykonawców. 

Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców.  

9. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ. 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

2) Jeżeli wniosek, o którym mowa w punkcie 1 wpłynie po upływie terminu na jego złożenie lub będzie dotyczył 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o których mowa w punkcie 1. 

4) Treść zapytań (wniosków o wyjaśnienie SIWZ) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, oraz udostępnia na stronie internetowej. 

10. Zmiana SIWZ. 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej. 

2) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jest niezbędny 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje  

o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ 

udostępniana jest na tej stronie. 

11. Jawność postępowania. 

1) Zamawiający prowadzi protokół postępowania. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki  

do protokołu takie jak opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty  
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i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 

oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Udostępnienie protokołu  

oraz załączników do protokołu jest możliwe na wniosek zainteresowanego podmiotu. Na podstawie złożonego 

wniosku Zamawiający ustali miejsce i termin udostępnienia w/w dokumentów, o czym poinformuje wnioskodawcę. 

2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma 

obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć  

je klauzulą „nie udostępniać”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). W sytuacji, gdy Wykonawca 

zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów 

ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak 

pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 

12. 

1) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 

4) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

5) Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej. 

6) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

ROZDZIAŁ – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. 

Wykonawcom oraz innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI ustawy 

Pzp, jeżeli mają oni lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia albo ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej powinny być stosowane zgodnie  

z przepisami ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany – 

art. 180 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem normy prawnej zawartej w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, tzn. odwołanie 

przysługuje wyłącznie od czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. 

Odwołanie wnosi się w formie i w sposób określony w art. 180 ust. 3 – 5 ustawy Pzp, w szczególności powinno ono 

wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami, zawierać 

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się w terminach wskazanych w art. 182 ustawy Pzp.  

3. 

Na zasadach określonych w art. 181 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia 

odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego  

lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności 
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informacji przekazanej w sposób określony w art. 181 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający powtarza czynność lub dokonuje 

czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.  

Na czynności te nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. 

Na orzeczenie KIO dotyczące odwołania stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu określona 

w art. 198 a – 198 g ustawy Pzp. 

ROZDZIAŁ – SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Sposób przygotowania oferty. 

1) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań wynikających z ustawy Pzp i SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać 

treści SIWZ. 

2) Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie. Złożenie dwóch 

lub więcej ofert, samodzielnie lub przy udziale innych podmiotów, powoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z 

przepisami prawa na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. 

3) Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, napisać na maszynie  

do pisania, na komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta nieczytelna zostanie 

odrzucona. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

4) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty (wraz z załącznikami) były ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, 

zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Ponadto, zaleca się aby wszelkie miejsca, w których 

Wykonawca naniósł zmiany, były przez niego poprawione poprzez skreślenie błędnej treści lub kwoty  

z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrazów lub liczb, wpisanie poprawnej treści oraz złożenie podpisu osoby 

(osób) do tego uprawnionej (parafowane). 

5) Na ofertę składa się wypełniony i podpisany formularz oferty (zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do SIWZ)  

oraz dokumenty (załączniki), stanowiące jej integralną część, na które składają się: 

a. oświadczenia i dokumenty Wykonawcy, o których mowa w Rozdziale – Wykaz oświadczeń  

lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia; 

b. opisy urządzeń / produktów równoważnych, jeżeli zachodzą okoliczności powodujące konieczność dołączenia do 

oferty takiego dokumentu; 

c. dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodności, protokoły z badań itp.) wskazane w zał. nr 1 do SIWZ; 

d. pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności powodujące konieczność dołączenia do oferty takiego dokumentu. 

W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów 

reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały. 

Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. 

6) W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu musi być ona poświadczona za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczyć dokument może tylko osoba lub osoby upoważnione do składania 

oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej 

osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. Poświadczenie powinno 

nastąpić w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby poświadczające (Wykonawca na każdej zapisanej 

stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony co najmniej dopiskiem z użyciem formuły „za zgodność” 

lub równoważnej). Do oferty muszą zostać załączone kompletne dokumenty, tzn. w formie i treści odpowiadające 

oryginałom (zawierać wszystkie treści wpisów, pieczątek, podpisy, itd.). Kopie dokumentów muszą być czytelne. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń 

wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
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7) Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów lub oświadczeń składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku 

obcym dokument lub oświadczenie takie należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez 

Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 

8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9) Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej. Koperta wewnętrzna powinna 

zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak  aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia 

po terminie. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego oraz zawierać oznaczenie  

(bez nazwy i pieczątki Wykonawcy): 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
„Dostawa ambulansu medycznego typu C wraz z zabudową oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla ambulansu” 

oraz opatrzona napisem 

Nie otwierać przed 05 listopadem 2018r. godz. 09.00. 

2. Sposób podpisania oferty. 

1) Każde oświadczenie woli, w tym oferta wraz ze wszystkimi załącznikami, powinno być podpisane przez osobę  

lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym jeżeli upoważnienie takie nie 

wynika z zapisów dokumentów publicznych przedłożonych w postępowaniu przez Wykonawcę, to wymagane jest 

przedłożenie stosowych pełnomocnictw udzielonych osobie podpisującej do reprezentowania Wykonawcy  

i do zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych. Upełnomocnienie musi zostać bezwzględnie 

udokumentowane. 

2) Zamawiający przyjmuje, że załączone do oferty pełnomocnictwo zostało udzielone do zaciągania w imieniu 

Wykonawcy zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3) Ewentualne pełnomocnictwo powinno być pełnomocnictwem rodzajowym do występowania w postępowaniach  

o udzielenie zamówienia publicznego. Należy przedstawić je w formie oryginału, bądź w formie kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo we właściwej formie należy dołączyć  

do oferty.  

3. Treść oferty. 

Złożone w postępowaniu oferty, które nie będą zawierały formularza oferty, albo ich treść nie będzie odpowiadała treści 

SIWZ oraz nie będą zawierały dokumentów wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt 2 ustawy Pzp. 

4. Sposób obliczenia ceny oferty. 

1) Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy Pzp przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy  

z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, czyli wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, 

uwzględniającą podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż 

towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. 

2) W ofercie należy podać ostateczną cenę brutto. Cenę należy podać rachunkowo. Cena oferty musi zawierać wszelkie 

koszty niezbędne do wykonania zamówienia, wynikające wprost z SIWZ, jak również w niej nieujęte, a bez których nie 

można wykonać zamówienia. Będą to miedzy innymi koszty transportu montażu, szkoleń, serwisu. 

3) Zaoferowana cena musi być ceną ostateczną. Oferta nie może zawierać zapisów typu „cena do negocjacji” lub „cena 

obowiązuje pod warunkiem...”. 

4) Oferta nie zawierająca ceny albo oferta zawierająca kilka propozycji cenowych lub wskazanie ceny o wartości zero 

złotych będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty.  

5) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich, Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości rozliczenia w walutach obcych. Cenę ofertową należy bezwzględnie określić w złotych polskich. 

6) Ceny należy podać w sposób jednoznacznie wskazujący na oferowaną cenę, do dwóch miejsc po przecinku (np. 

120,99). Jeżeli cena nie zawiera groszy, można nie wpisywać groszy (np. 120) lub użyć symbolu (np. 120,-). 
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7) Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza  

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje 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. 

5. Zmiany w ofercie, wycofanie i zwrot oferty. 

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed wyznaczonym terminem 

składania ofert. 

2) Zmiana oferty następuje poprzez wniesienie uzupełnienia oferty w formie tożsamej z wniesieniem oferty z tym,  

że na kopercie zewnętrznej powinien być umieszczony napis: „ZMIANA”. Dalsze zmiany oferty muszą być numerowane 

kolejnymi numerami. 

3) W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres  

i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych 

dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złożyć. 

4) Koperty oznaczone napisem ”ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu kopert zawierających oferty pierwotne 

Wykonawcy dokonującego zmiany i po zweryfikowaniu skuteczności prawnej dokonanych zmian, zostaną one 

dołączone do oferty. 

5) Wycofanie oferty następuje poprzez wniesienie pisemnego oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty  

wraz z załączonymi dokumentami wskazującymi na uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy z tym,  

że na kopercie powinien być umieszczony napis: „WYCOFANIE”. 

6. Podwykonawcy. 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcy. 

2) Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy Pzp żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonie zamierza powierzyć Podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Jeżeli zmiana albo 

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

określonych w SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 

lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3) Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia 

umowy o podwykonawstwo. Zgodnie z art. 2 pkt 9b ustawy Pzp przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć 

umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 

stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym 

podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. 

7. Wykonawcy występujący wspólnie. 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. w formie konsorcjum. Przedstawiona przez 

dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) musi być przedstawiona jako jedna oferta. Przepisy dotyczące 

Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców. 

2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 
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3) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego  

z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. Rozliczenia prowadzone będą 

wyłącznie z pełnomocnikiem. 

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne musi 

znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Wykonawcy mogą wykorzystać wzór pełnomocnictwa załączony  

do SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ. 

5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składającą ofertę wspólną będą mieli 

obowiązek przedstawić umowę regulującą współpracę między nimi zawierającą, co najmniej: 

a. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację 

przedmiotu zamówienia; 

b. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy; 

c. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas 

trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

6) Wykonawcom zwraca się uwagę na treść art. 141 ustawy Pzp, który ustanawia solidarną odpowiedzialność 

Wykonawców za wykonanie zamówienia. 

7) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie 

zasady określone w niniejszym ustępie. 

8) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: 

a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ; 

b) dokumenty, dotyczące własnej działalności Wykonawcy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru lub  

z centralnej ewidencji o działalności gospodarczej; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, inne dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia i inne dokumenty potwierdzające 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, itp. składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we 

własnym imieniu; 

c) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta, formularz cenowy, itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu 

wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną; 

d) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców (a nie np. 

pełnomocnika konsorcjum). 

8. Wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

ROZDZIAŁ – TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

1. Termin i miejsce składania ofert. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, kadry - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Bolesława Chrobrego 15, 65-043 Zielona Góra w terminie do dnia 05 listopadem 

do godz. 08.30. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub złożyć osobiście.  

O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty  

do Zamawiającego. Oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np. posłaniec, pocztą kurierska) i wpłyną  

do Zamawiającego po wyżej określonym terminie zostaną uznane za złożone po terminie i niezwłocznie zwrócone. Oferty 

można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 14.30. Oferty będą podlegać rejestracji  

przez Zamawiającego. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

2. Termin i miejsce  ofert. 
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Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05 listopada o godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Wojewódzka Stacja 

Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, sala konferencyjna. 

3. Otwarcie ofert. 

Otwarcie ofert jest jawne i następuje w sposób określony w ustawie Pzp.  

ROZDZIAŁ – KRYTERIA OCENY OFERT. SPOSÓB OCENY I BADANIA OFERT. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ. 

1. Kryteria oceny ofert. 

Kryteria oceny ofert: 

Cena brutto oferty (C) – waga 60 % = 60 punktów. 

Parametry techniczno - użytkowe (PTU) – waga 40 % = 40 punktów. 

2. Sposób oceny i badania ofert. 

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Ocena punktowa zostanie dokonana według następujących zasad: 

A = C+ PTU 

A – suma punktów ocenionej ważnej oferty  

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę 

punktów uzyskanych w nw. kryteriach. 

1) Zasady oceny wg kryterium „CENA” „C” 

Znaczenie kryterium (waga) – 60% 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, inne proporcjonalnie mniej według wzoru:        

                                                                      najniższa cena brutto 

        Ocena punktowa (C) = ---------------------------------- x 100 pkt x 60% = ilość punktów 

                                                                      cena brutto ocenianej oferty 

2) Zasady oceny wg kryterium parametry techniczno - użytkowe „PARAMETRY T - U” „PTU” 

Znaczenie kryterium (waga) – 40%  

„PTU” = Wykonawcy zostaną przyznane punkty na podstawie wypełnionej Tabeli II (Parametry ocenianie) 

formularza ofertowego, tj. załącznika nr 1 do SIWZ. Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wyniesie 40 pkt. 

 

3) Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

4)  Zamawiający na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

5)  Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu. Ofertom pozostałych Wykonawców, spełniającym wymagania kryteriów, przypisana 

zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta 

odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Pzp i przedmiotowej SIWZ oraz zostanie uznana  

za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. 

6)  Jeżeli wykonawca, o którym mowa w punkcie 5 uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia 

warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert. 

7)  W toku badania i oceny ofert Zamawiający, na podstawie art. 87 ustawy Pzp, może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień  

w terminie określonym przez Zamawiającego. 
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8)  Zamawiający poprawi w ofercie omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

9)  Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, dokona czynności, o których mowa w art. 90 ustawy Pzp. 

10)  Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek z art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

11)  Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej na podstawie art. 91 ustawy Pzp, Zamawiający zawiadomi  

o tym Wykonawców w sposób określony w art. 92 ustawy Pzp. 

12)  W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia 

postępowanie. 

3. 

Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną. 

4. Okres związanie ofertą 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek 

Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, na 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 – WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

1. 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy Pzp. Zamawiający podpisze 

umowę zgodnie z dołączonym do SIWZ wzorem umowy (załączniki nr 4 do SIWZ). Do przedstawionego wzoru umowy 

zostaną wprowadzone wszystkie informacje i zobowiązania Wykonawcy, wynikające z przedstawionej przez niego oferty, 

uznanej przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na 

zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp). 

2. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą 

nastąpić w przypadkach wskazanych we wzorze umowy załączniki nr 4 do SIWZ. Wskazane postanowienia stanowią 

katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. 

3. 

Zamawiający nie żąda złożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

ROZDZIAŁ – PODSTAWY WYKLUCZENIA. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  

1.  
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który  nie podlega wykluczeniu z 

postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.   

 

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

2.  

Na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, Wykonawca winien wskazać, że 

brak jest podstaw do jego wykluczenia z postępowania poprzez przedłożenie oświadczeń określonych w Rozdziale – 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów pkt 1 ppkt 1, 2  SIWZ. 

 
3.  
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Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 
16 – 20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za 
wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 
 
4. 
 Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ – WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Wymagane dokumenty. 

1) Wykonawca w celu wykazania wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach,  

o których mowa w Rozdziale – Podstawy wykluczenia pkt 1 ma obowiązek złożyć oświadczenie – zgodnie z treścią 

załącznika nr 2 do SIWZ; 

2) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji 

dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy 

złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o  

udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia zostanie załączony przez Zamawiającego do informacji z otwarcia ofert, 

która zostanie umieszczona na stronie internetowej - www.pogotowie.zgora.pl. 

3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach  

w składanym przez siebie oświadczeniu – załącznik nr 2 do SIWZ.  

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2 

do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

5) Oświadczenia, o których mowa w ppkt 1 i 2 składane są  przez wykonawcę w oryginale. 

6) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

7) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub 

dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.). W takiej sytuacji wykonawca 

zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub 

oświadczenia się znajdują. 

8) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

9) W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r. poz. 1126 ze zm.). 
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2. Forma dokumentów. 

Oświadczenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale składane przez Wykonawcę i inne podmioty na zdolnościach  

lub sytuacji, których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców 

składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale, mogą być przedstawione w formie 

oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo podmiot trzeci  

albo Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawców odpowiednio w 

zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje 

przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopi oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym 

podpisem. 

3. Uzupełnienie dokumentów:     

1) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw, albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie 

do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

2) Nie wykonanie przez Wykonawcę wezwania, spowoduje wykluczenie go z przedmiotowego postępowania,  

a w przypadku dokumentów przedmiotowych odrzucenie jego oferty. 

4. Wykonawcy zagraniczni. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to składa dokumenty 

lub oświadczenia wskazane w ust. 1 niniejszego Rozdziału. 

ROZDZIAŁ – KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

1 
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), dalej „RODO”, informuję, że:  

 

1) administratorem danych osobowych pozyskanych bezpośrednio od osób fizycznych jest Dyrektor Wojewódzkiej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze ul. 

Bolesława Chrobrego 2,65-043 Zielona Góra; 
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest  Piotr Walania, e-mail: iodo@pogotowie.zgora.pl 
3) ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 
4) odbiorcami ww. 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 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

5) ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 

6) obowiązek podania danych osobowych (pozyskanych przez Zamawiającego bezpośrednio od osób fizycznych w 
przedmiotowym postępowaniu) dotyczących tych osób 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;   

7) w odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie 
do art. 22 RODO; 

8) osoby fizyczne, których dane Zamawiający pozyskał bezpośrednio posiadają: 
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1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania własnych danych osobowych 

*
; 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania własnych danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą 
uzna,  że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO; 

9) osobom fizycznym, których dane Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu nie 
przysługuje: 
- 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, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
* 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

**    Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

ROZDZIAŁ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2018 roku ambulansu medycznego 

typu C wraz z fabrycznie nową zabudową (dalej zwanych również „ambulansem”) oraz sprzętem i wyposażeniem 

medycznym, o standardzie ambulansu drogowego spełniającym cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich 

Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej 

Normie PN-EN 1789+A1:2011, zgodnie z wymaganiami (parametrami) techniczno – użytkowymi określonymi, 

szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ (formularze ofertowy – TABELA I). 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu dla wskazanych przez Zamawiającego osób, tj. personelu 

medycznego oraz pracowników, w zakresie działania, obsługi, eksploatacji i konserwacji ambulansu, sprzętu i 

wyposażenia medycznego. 

Jeżeli w niniejszej SIWZ użyto parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt, lub wskazano 

znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt dostarczony przez 

konkretnego Wykonawcę i mogłoby to uprzywilejować lub wyeliminować niektórych Wykonawców lub produktów   

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań (urządzeń równoważnych), albo odmiennych z tym, że ww. rozwiązania ( 

urządzenia) będą tożsame w kontekście obowiązującego standardu (funkcjonalności, rozwiązań technicznych) dla tych 

wymaganych przez Zamawiającego. Dopuszcza się urządzenia/produkty lepsze od wskazanych w opisie przedmiotu 

zamówienia (parametry minimalne). Wykonawca jest wówczas zobowiązany wskazać, że oferowane przez niego 

rozwiązania (urządzenia/produkty) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku sytuacji o której 

mowa w tym punkcie, Zamawiający wymaga złożenia opisu oferowanych rozwiązań (urządzeń/produktów) wraz z ofertą. 

GWARANCJA: Wykonawca udzieli gwarancji na okres od daty podpisania protokołu odbioru: 

- na pojazd bazowy minimum 24 miesiące; 

- na zabudowę medyczną minimum 24 miesiące; 

- na perforację nadwozia minimum 120 miesięcy; 

- na powłokę lakierniczą minimum 36 miesięcy. 

- na sprzęty i urządzenia oraz inne materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy minimum 24 miesiące. 

SERWIS:   

Wykonawca zapewnia dla oferowanego ambulansu pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy medycznej i 

wyposażenia medycznego oraz pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w Autoryzowanej Stacji Obsługi. Koszty 

związane z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w składanej ofercie.  

Serwis medycznej zabudowy specjalistycznej realizowany w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego lub w razie 
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potrzeby dostępu do wyposażenia specjalnego (np. podnośnik, kanał itp.) w wynajętym przez wykonawcę, na koszt 

wykonawcy warsztacie naprawczym w odległości nie większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego. Czas reakcji serwisu 

max 3 dni robocze od przyjęcia zgłoszenia.  

Miejsca realizacji zamówienia: WSPR SP ZOZ, ul. Bolesława Chrobrego 2, 65-043 Zielona Góra. 

Termin realizacji zamówienia: 70 dni od dnia podpisania umowy. 


