
WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE
SAMODZIELNY  PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W LUBLINIE

20-043 LUBLIN    ul. Spadochroniarzy 8

tel. (81) 533-77-90,   faks (81) 533-78-00

NIP: 712-241-34-74

SPECYFIKACJA

      ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego

      na

dostawę  3 szt.  ambulansów  oraz sprzętu medycznego. 

wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 207 000 Euro

ZATWIERDZIŁ:
                

       Dyrektor
            Zdzisław Kulesza

Nr sprawy:  TZ – 06/15

Lublin, dnia: 17 września 2015 r.



1. Nazwa i adres Zamawiającego
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie, 20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku, VI Wydział  Gospodarczy – 
Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000005890
Telefon: (81) 533-77-90,  Fax (81) 533-78-00,  
Godziny pracy: poniedziałek–czwartek w godz. od 7:00 do 15:00, piątek w godz. od 7:00 do 12:55,
REGON: 431018621,   NIP: 712-241-34-74
Strona internetowa: www.pogotowie.lublin.pl ,      e-mail: zampubliczne@pogotowie.lublin.pl

2. Oznaczenie postępowania
2.1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: TZ –  06 / 15
       Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich 
       kontaktach z Zamawiającym.

3. Tryb udzielenia zamówienia.
3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
       nieograniczonego,  na podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
       publicznych  (t. j. Dz. U. z  2013 roku poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
3.2. Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 207 000 Euro.

4. Opis przedmiotu zamówienia.
4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szt ambulansów sanitarnych oraz sprzętu 
medycznego w tym:

Cz. 1. – dostawa ambulansów sanitarnych szt. 2
 realizowana w dwóch etapach : 
Etap I – dostawa pojazdów bazowych ( z możliwością adaptacji na ambulanse sanitarne) -
              zakończony protokołami odbioru i oddzielnymi fakturami za każdy pojazd bazowy. 
Etap II – adaptacja pojazdów bazowych ( zabudowa specjalistyczna ) na ambulanse sanitarne
               zgodne z obowiązującą normą PN EN 1789 +A1: 2011 – zakończony protokołami
               odbioru i oddzielnymi fakturami za adaptację każdego pojazdu (zabudowę
               specjalistyczną z wyposażeniem). 

Cz. 2. – dostawa ambulansu sanitarnego – typu „N” szt. 1
 realizowana w dwóch etapach : 
Etap I – dostawa pojazdu bazowego ( z możliwością adaptacji na ambulans sanitarny) -
              zakończony protokołem odbioru i fakturą za pojazd bazowy. 
Etap II – adaptacja pojazdu bazowego ( zabudowa specjalistyczna- dostosowana na potrzeby  
               ambulansu neonatologicznego ) na ambulans sanitarny zgodne z obowiązującą normą  
               PN EN 1789 +A1: 2011 – zakończony protokołem odbioru i fakturą za  
               adaptację pojazdu (zabudowa specjalistyczna z wyposażeniem neonatologicznym). 

Cz. 3. – plecaki medyczne, torby medyczne, kleszczyki Magilla, nożyce ratownicze, 
pulsoksymetry z funkcją kapnometrii, aparaty do mierzenia ciśnienia krwi, glukometry,
Cz. 4. – materace transportowe
Cz. 5. – reduktory butlowe z przepływomierzem, dozowniki tlenu, butle tlenowe aluminiowe DIN
Cz. 6. – urządzenie do dezynfekcji ambulansu

4.2. Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w zał. nr 2 do SIWZ.
4.3. Warunki serwisowania przedmiotu zamówienia:          
          1) Wykonawca musi wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
              uprawniony do napraw gwarancyjnych pojazdów i wyposażenia na terenie Polski,
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          2) Wykonawca musi wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu
               medycznego na terenie Polski,  
4.4. Warunki gwarancji dotyczące przedmiotu zamówienia:
4.4.1. Dla części 1 i 2:            
           1) Minimalny okres gwarancji 24 m-ce na pojazd bazowy od daty podpisania protokółu
               zdawczo-odbiorczego, bez ograniczenia przebiegu 
          2) Minimalny okres gwarancji 24 m-ce na zabudowę specjalistyczną ambulansów oraz
               zamontowane wyposażenie i sprzęt medyczny liczone od daty podpisania protokółu  
               zdawczo-odbiorczego- UWAGA, PARAMETR PUNKTOWANY!!!
          3) Minimalny okres gwarancji 120 m-cy na perforację nadwozia ambulansów  od daty
              podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego,
          4) Minimalny okres gwarancji 36 m-cy na powłokę lakierniczą ambulansów od daty
              podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego,
4.4.2. Dla części 3,4,5,6:            
          Minimalny okres gwarancji  na sprzęt medyczny: 24 m-ce - UWAGA, PARAMETR  
          PUNKTOWANY!!!
4.4.3 Wykonawca zapewni wymagane  przeglądy serwisowe oferowanego sprzętu podczas okresu 

trwania gwarancji (dotyczy części 1-3 i 5-6) w ramach oferowanej ceny.
4.5.  Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu medycznego w zakresie działania
          obsługi i konserwacji ambulansu i sprzętu medycznego w nim zamontowanego  oraz 

przeszkolenia mechaników stacji obsługi pojazdów Zamawiającego w zakresie obsług 
technicznych, napraw w terminie wyznaczonym w harmonogramie realizacji dostaw 
(dotyczy cz. 1. i 2.)

4.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu w ambulansach urządzeń systemu wspomagania
          dowodzenia /SWD/ składającego się z modułu GPS, drukarki wraz z podstawą, przenośnego
          tabletu wraz z podstawą / stacją dokującą (dotyczy cz. 1.i 2.)
4.7. Zamawiający przewiduje montaż ww. urządzeń przez pracownika uprawnionej do tego firmy
          w uzgodnieniu z Wykonawcą, pod nadzorem gwaranta na poziomie serwisu dealerskiego - w
          związku z czym montaż nie będzie miał wpływu na utratę gwarancji, a Wykonawca zapewni
          wyprowadzenie odpowiednich napięć zasilających i sygnałów sterujących do urządzeń
          systemu SWD.
4.8. Oferowany przedmiot zamówienia (dotyczy cz. 1. i cz. 2.) musi posiadać świadectwo 

homologacji wydane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Transportu 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu 
pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 407 z późn. zmianami), na ambulans sanitarny. Ambulanse muszą odpowiadać 
przepisom zawartym w rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. 
U. z 2015 r.  poz. 305 z późn zm.). 

4.9. Oferowane ambulanse muszą spełniać wymagania normy PN EN 1789 +A1: 2011 dla
        ambulansu i PN-EN 1865 dla sprzętu medycznego oraz spełniać wszystkie warunki
        określone w Prawie o Ruchu Drogowym.
4.10. Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 
         20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2015 poz. 876).
4.11.Oferent może złożyć ofertę na jedną część lub na wszystkie bądź na wybrane części.
4.12. Kod CPV:  34.11.41.21.-3,   33.10.00.00 – 1,  33.17.00.00-2,  33.19.00.00-8 
4.13. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
5. Termin wykonania zamówienia.
5.1. Wymagany termin realizacji /dostawy  –  nie dłużej niż 30 dni licząc od daty zawarcia umowy 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
    warunków.
6.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 
6.1.1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
          prawa nakładają obowiązek ich posiadania,



6.1.2.  posiadają wiedzę i doświadczenie, tj:
       - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali lub wykonują co
             najmniej 5 zamówień o podobnym zakresie i wartości jak w niniejszym postępowaniu, a
             jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości,
             przedmiotu zamówienia (ilości), dat wykonania i odbiorców plus 5 dowodów
             (poświadczeń, referencji), że dostawy zostały wykonane lub są  wykonywane należycie.    
            Dowodami o których mowa są, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z  
            dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający  
            od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane; poświadczenia, z 
            tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych 
            poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej na 3 miesiące przed upływem terminu 
            składania ofert. W przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy, 
            jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie  
            uzyskać poświadczenia.  
            Wartość wykonanych lub wykonywanych dostaw: min.: 

część 1.) 1 000 000,00 zł brutto każda dostawa, 
            część 2.)    500 000,00 zł brutto każda dostawa,

część 3.)    125 000,00 zł brutto każda dostawa,
            część: 4, 5, 6 – oświadczenie wykonawcy o posiadanym doświadczeniu.               
6.1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
           zamówienia,
6.1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj:
        posiadają opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę wskazaną w p. 6.4.2,

6.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W celu zachowania formy 
pisemnej dokument ten powinien być złożony w formie oryginału.

6.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o
        przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia.
6.4. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy:  
6.4.1. w zakresie warunków określonych w pkt. 6.1.2.  Wykonawca przedłoży wykazy:
           - wykonanych lub wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed
              upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
             tym okresie co najmniej 5 dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia  
             (ilości), dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostały zostały wykonane, oraz  
             załączenia  5 dowodów ( poświadczeń, referencji), że dostawy zostały wykonane lub są 
             wykonywane należycie, z tym że poświadczenie w odniesieniu do dostaw nadal
            wykonywanych lub ciągłych, powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed
             upływem terminu składania ofert,  na formularzu stanowiącym – zał. nr 7 do SIWZ. 

 Wartość wykonanych lub wykonywanych dostaw min:  część 1.- 1 000 000,00 zł brutto  
             każda dostawa,  część 2.- 500 000,00 zł brutto każda dostawa,  część 3. - 125 000,00 zł   
             brutto, część: 4, 5, 6 – oświadczenie wykonawcy o posiadanym doświadczeniu (zał. 5 do  
             SIWZ).
6.4.2. w zakresie warunków określonych w pkt. 6.1.4. Wykonawca przedłoży kserokopię
           dokumentu opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,
           że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
           działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej: 



dla części: 1, 2 :  po 1 000 000,00 zł dla każdej części
dla części 3,4, 5, 6 :  po 250 000,00 zł dla każdej części

6.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
6.5.1. warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6.1 muszą zostać spełnione przez
          wykonawców łącznie,
6.5.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
          okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp muszą zostać wykazane przez
          każdego z wykonawców,
6.6. Oferty Wykonawców, którzy wykażą spełnienie wymaganych warunków zostaną dopuszczone
       do badania i oceny. 
6.7. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia wymaganych warunków zostaną wykluczeni z
        postępowania.
6.8. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o 
       złożone oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. 

7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
    spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art 22 ust 1) oraz w celu wykazania braku   
    podstaw do wykluczenia z postępowania (art 24) 
7.1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
       Wykonawcy, winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty: 
7.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu 
          zgodnym z treścią oświadczenia zamieszczonego w SIWZ – zał. nr 5,
7.1.2. Wykaz wykonanych lub wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed
           upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
           tym okresie co najmniej 5 dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia
           (ilości), dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostały zostały wykonane, oraz
           załączenia  5 dowodów ( poświadczeń, referencji), że dostawy zostały wykonane lub są 
           wykonywane należycie, z tym że poświadczenie w odniesieniu do dostaw nadal
           wykonywanych lub ciągłych, powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed
            upływem terminu składania ofert, na formularzu stanowiącym – zał. nr 7 do SIWZ.
            Wartość wykonanych lub wykonywanych dostaw: część 1.- 1 000 000,00 zł brutto  
             każda dostawa,  część 2.- 500 000,00 zł brutto każda dostawa,  część 3. - 125 000,00 zł   
             brutto, część: 4, 5, 6 – oświadczenie wykonawcy o posiadanym doświadczeniu (zał. 5 do  
             SIWZ).
7.1.3. Kserokopię dokumentu opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu
          potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w          

zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  kwoty  
ubezpieczeniowej o wartości co najmniej: części 1, 2 - 1 000 000,00 zł dla każdej części  
oraz 250 000,00 zł części - 3, 4, 5, 6 dla każdej części,

7.2. Wykonawca w sytuacji, gdy polega 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,  
        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 wykonywaniu zamówienia.
7.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
       Wykonawcy, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp winni przedłożyć
        niżej wymienione dokumenty: 
7.3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1  ustawy Pzp na
          formularzu   zgodnym z treścią oświadczenia – załącznik nr 4 do SIWZ.



7.3.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
          gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, lub ewidencji,
          w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
          wystawione nie wcześniej niż 6  m-cy przed upływem terminu składania ofert,
7.3.3. Aktualne  zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
          Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
          prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie
          w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenie musi być 
          wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. 
7.3.4. Aktualne  zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
          Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
          opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
          przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub
          wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenie
          musi być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem  terminu składania ofert. 
7.3.5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1
          pkt od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu
          składania ofert. 
7.3.6. Aktualne informacje z K R K w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp,
           wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
7.3.7. Informacja – lista podmiotów, wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej,  w
          rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów 
          (Dz. U. z 2015 poz. 184) o której mowa w art. 26 ust. 2 d ustawy Pzp albo
          informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej na formularzu zgodnym z treścią
          informacji zamieszczonej w SIWZ - Załącznik nr 9.    
7.4. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia udziału w postępowaniu na potencjał
       innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także
       dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w
       pkt. 7.3.
7.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
       mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
       Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenia
       właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące
       niekaralności tych osób, - wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu
       składania ofert, z z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się 
        takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
       notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
       zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
7.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
       Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3: 
       1) dla pkt. 7.3.2., 7.3.3.,7.3.4. i 7.3.6. -  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju
            w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
        a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 
            6  m-cy przed upływem terminu składania ofert,   
        b) 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 –
            wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, 
        c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej 
             niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, 
        2) dla pkt. 7.3.5. - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
             miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
             określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.
7.7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę lub
       miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.6. zastępuje się 
       je  dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
       sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
       odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
        miejsce zamieszkania.
7.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
7.8.1. oświadczenie wymagane w pkt. 7.1 oraz dokumenty wymagane w pkt. 7.2. winny być
           złożone wspólnie przez Wykonawców,
7.8.2. dokumenty wymagane w pkt. 7.3 winien złożyć każdy Wykonawca.
7.9. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wymagane w pkt. 7.1.1 oraz
         dokumenty, o których mowa w pkt. 7.2. winny być składane w formie oryginału. 
7.10. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.3 , 7.5, 7.7 winny być składane w formie oryginału lub
         kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – poświadczenie winno
         zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci (za zgodność z oryginałem).
7.12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie
         dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być
          poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
7.13. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język
         polski. 

8. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
     oświadczeń i dokumentów, a także osoby uprawnione do porozumiewania się z 
     Wykonawcami. 
8.1. Ogłoszenie o organizowanym przez nas postępowaniu przetargowym zostało umieszczone na 
        stronie internetowej www.pogotowie.lublin.pl.
8.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści 
       SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść 
       pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, jednak nie później niż na 6 dni
       przed upływem terminu składania ofert, 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 (art. 38 ust. 1 ustawy Pzp). Jeżeli wniosek o
       wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w
       pkt. 8.2., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnienia albo
       pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na
       bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.2. SIWZ.
8.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
       przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli  specyfikacja jest udostępniona na
       stronie internetowej to treść zapytań i wyjaśnień zamieszcza się na stronie.



8.4. Pytania należy kierować na adres Zamawiającego. 
8.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych   
       odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
       oświadczenie Zamawiającego.
8.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
       zmienić treść niniejszej SIWZ. Zmiana SIWZ może wynikać z pytań zadanych przez
       Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Dokonaną zmianę SIWZ
       Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim  Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  
       a jeżeli SIWZ jest udostępniony na stronie internetowej, zamieszcza ją także na stronie.  
8.7. W sytuacji opisanej w pkt 8.6. Zamawiający przedłuży termin składania ofert 
        z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z   
        zmian treści SIWZ.
8.8. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści
       SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zobowiązany jest do:
       1)  przekazania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia
            dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowaniu zgodnie
            z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej.
8.9. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich   
       Wykonawców, którzy pobrali SIWZ i zamieści informację na stronie internetowej.
8.10. Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania
         oraz  informacje faksem na nr 81-533-78-00 lub e-mailem: abi@pogotowie.lublin.pl lub  
         zampubliczne@pogotowie.lublin.pl , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie  
         potwierdza fakt ich otrzymania (art.27 ustawy Pzp) i  przesyła oryginał pisma drogą  
         pocztową. Zamawiający wyznacza Pana Tomasza Smyla, tel.  81-536-71- 91  (w sprawach 
         procedury przetargowej) do porozumiewania się z Wykonawcami w dniach: poniedziałek.– 
         czwartek w godz. od 7:30 do 14:30, piątek w godz. od 7:30-12:00.

9. Wymagania dotyczące wadium.           
9.1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. 
9.1.1. W przypadku składania ofert częściowych warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
          wniesienie wadium o wartości: 
Część 1 – 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy 00/100 zł),
Część 2 –  9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 zł),
Część 3 –  3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 zł),
Część 4 –  1 000,00 zł (słownie: tysiąc 00/100 zł), 
Część 5 –  500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 zł), 
Część 6 –  200,00 zł (słownie: dwieście 00/100 zł), 
9.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
9.2.1. pieniądzu,
9.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
          z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym,
9.2.3. gwarancjach bankowych,
9.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
9.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy   
          z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
          (Dz. U. z 2014, poz.1804.)
9.3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w
        Banku  ING Bank Śląski S. A. O/Lublin  nr 17 1050 1953 1000 0023 5137 8514        
9.4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy
       oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
       poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,  należy złożyć w
       formie oryginału w kasie WPR SP ZOZ w Lublinie w pok. 202.    
       Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 
       Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji 
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       Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) 
       przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego
       identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i 
       nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie 
       Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach   
       określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych na każde pisemne 
       żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.     
9.5. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert tj. do dnia 28.10.2015 r.
       do godz. 9:00.
9.6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie 
       składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego.
9.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą 
       wadium zostanie wykluczony z postępowania , a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
9.8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9.9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
       najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
       oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zastrzeżeniem pkt. 9.14. SIWZ.
9.10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
         publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy ( jeżeli jego
          wniesienia żądano) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
9.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
         przed upływem terminu składania ofert.
9.12. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów Wykonawcy, Zamawiający 
         przekaże wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na  którym było 
         ono przechowywane, pomniejszone  o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
         prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9.13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
         wadium na podstawie  pkt. 9.9. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
         została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
         przez Zamawiającego.  
9.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
         wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub
         oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że
         udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
9.15. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami 
          w przypadku, gdy Wykonawca:
          a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
          b) nie wyniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
          c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

10. Termin związania ofertą.
10.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni (art. 85 ust. 1 ustawy Pzp).Bieg terminu
          rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
         ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
         związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o
         oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu
         związania ofertą winna być wyrażona na piśmie.
10.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 10.2, nie powoduje utraty wadium.
10.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
         przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
         nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
         związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
         wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
         oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (art. 85 ust. 4 ustawy Pzp).



10.5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
          związania  ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. (art. 182
          ust.6 ustawy Pzp ). 
 
11. Opis sposobu przygotowania ofert       
11.1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub na wszystkie bądź na wybrane części.
         (art. 82 ust.1 ustawy Pzp ).
11.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
11.3. Oferta winna zawierać wypełniony (na oferowane części) formularz „Oferta” stanowiący 

zał. nr 1 do SIWZ wraz z  załącznikami oraz niżej wymienione dokumenty:
11.3.1. wypełniony formularz – opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2,
11.3.2 wypełniony formularz cenowy - zał. nr 3,
11.3.3. oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1ustawy Pzp - zał. nr 4,
11.3.4. oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - zał. nr 5,
11.3.5. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 latach  min. 5 dostaw - zał. nr 7, 
            plus 5 dowodów (poświadczeń, referencji),
11.3.5. w przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania części zadania o zamówienie
            publiczne podwykonawcy należy załączyć oświadczenie zgodne z treścią - zał. nr 8, 
11.3.6.  Informacja lub lista podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej w
             zakresie określonym w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp  - zał. nr 9, 
11.4. Wraz z ofertą winny być złożone:
11.4.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
            gospodarczej, oświadczenie od osób fizycznych (pkt 7.3.2   SIWZ),
11.4.2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego ( pkt 7.3.3 SIWZ), 
11.4.3. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału ZUS (pkt 7.3.4 SIWZ),
11.4.4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
             pkt od 4 do 8 ustawy Pzp (pkt 7.3.5 SIWZ), 
11.4.5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
            pkt 9 ustawy Pzp (pkt 7.3.6 SIWZ), 
11.4.6. Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest
            ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
            gospodarczej (pkt 6.4.3 SIWZ),
11.4.7. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika 
             z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie
             określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
11.4.8.  Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców w przypadku wspólnego    
              ubiegania się o zamówienie kilku wykonawców, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.   
11.4.9.  Kopię dokumentu potwierdzający wniesienie wadium (pkt 9 SIWZ),
  
11.5. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których, Zamawiający określił wzory w  niniejszej 
SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
11.6. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na 

maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie 
zapewniającej pełną czytelność jej treści. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ, 
zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy Pzp.

11.7. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

11.8. Wszystkie strony oferty winny być podpisane czytelnie lub parafowane wraz z pieczątką 
imienną przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, 
dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym 
wypadku nie będą uwzględniane.



11.9. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem 
sytuacji opisanej w pkt 11.10. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości 
stron.

11.10. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, 
Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych 
w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w 
art. 86 ust. 4. 

11.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie, 
           uniemożliwiając odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia kopert.
           Należy stosować koperty zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna powinna być
           zaadresowana na adres: 

       Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie,  20-043 Lublin 
ul. Spadochroniarzy 8,

oraz opisane:

„dostawa  3 szt.  ambulansów  oraz sprzętu medycznego: TZ- 06/15”, część: …..........................
Nie otwierać przed dniem 28.10.2015 r.,  godz. 09:10.

Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana tak jak wyżej, a ponadto opatrzona 
nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

11.12. Wymagania określone w pkt 11.8. – 11.11. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie
           nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące
           wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
11.13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
           wykonanie powierzy podwykonawcom.
11.14. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem
           przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzeże w
           SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
11.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty lub wycofać złożoną
           przez siebie ofertę. Oświadczenia o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winny być
           doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu
           składania ofert. Oświadczenia winny być opakowane tak jak oferta, a opakowania winny
           zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

12. Miejsce i termin składania ofert.
12.1. Oferty winny być złożone w terminie do 28.10.2015 r., do godziny 09:00 w siedzibie 
         Zamawiającego, pok. Nr 222. 
12.2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 
          zwraca ofertę po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, art 84 ust 2
           ustawy Pzp. 
13. Miejsce i termin otwarcia ofert.
13.1. Oferty zostaną otwarte w dniu 28.10.2015 r  o godzinie 09:10 w siedzibie  
         Zamawiającego, w Lublinie ul. Spadochroniarzy 8, pok. 207 – sala konferencyjna.

14. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.
14.1. Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 13. Otwarcie ofert jest 
         jawne art. 86 ust.2 ustawy Pzp. 



14.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
         na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy 
         (firmy) oraz adres Wykonawców, których oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące 
         ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
          zawartych w ofercie.
14.3. Zamawiający:
14.3.1. wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności
             wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp;
14.3.2. odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art.
            89 ust. 1 ustawy Pzp. 
14.3.3. odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.
14.4.  W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez    
         Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert (art. 87 ust.1ustawy). 
14.5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
         przedmiotu zamówienia, i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania  
         przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub  
         wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości  
         zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się  
         o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających  
         wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 
              - oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,  
                 wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, 
                 oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia  
                 ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
                 art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
14.6. Zamawiający poprawi w ofercie: 
         1) oczywiste omyłki pisarskie, 
         2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
             dokonanych poprawek, 
         3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
             w treści oferty,
          – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona -
             (art. 87 ust 2 ustawy Pzp). 
14.7. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych

 przez Zamawiającego  oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez
 Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
 zawierające  błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w
 wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
 albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego
 oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków
 udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych
 przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert - 
 ( art. 26 ust. 3 ustawy Pzp).

14.8. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
         dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp – (art.
         26 ust. 4 ustawy Pzp). 
15.    Opis sposobu obliczenia ceny.
15.1. Wykonawca podaje ceny jednostkowe zgodnie z załącznikiem cenowym zał. nr 3, który
          wypełniony należy złożyć z ofertą.
15.2. Ceny jednostkowe oraz wartości muszą być wyrażone w jednostkach nie mniejszych niż
         grosze – dwa miejsca po przecinku ( nie dopuszcza się podania cen jednostkowych w
         tysięcznych częściach złotego).
15.3. Cena oferty powinna uwzględniać VAT, cło (jeżeli występuje), koszt dostawy,
         ubezpieczenia, przeszkolenia, przeglądów gwarancyjnych oraz uwzględniać inne opłaty i 

podatki.



15.4. Cena oferty Wzam będzie sumą poszczególnych pozycji zgodnie z formularzem
         cenowym zał. nr 3.

16. Unieważnienie postępowania.
16.1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i 2     
         ustawy  Pzp.
16.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia     
          równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
16.2.1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 
            przed upływem terminu składania ofert,
16.2.2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
            składania ofert,
            – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
16.3. W przypadku unieważnienia  postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po
         stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu,
         przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w
         szczególności kosztów przygotowania ofert - art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
16.4. W przypadku unieważnienia  postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na 
         wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu   
         kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje 
          ten sam przedmiot zamówienia  - art. 93 ust. 5 ustawy Pzp.

17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
      z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
17.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się nw. kryteriami oceny 
         ofert:
          Cena oferty   -  97 % 
             Sposób obliczania wartości punktowej.
              -  punkty za cenę C  waga – 97 %

   
                                             Cn

  C = ------- x W x 100
Cb

gdzie:
C   –   punkty za cenę wyliczone dla badanej oferty
Cn –   oferta o najniższej cenie    
Cb –   cena badanej oferty

   W –    waga procentowa ocenianego kryterium
17.3. Wydłużony okres gwarancji   - 3 %  
         Sposób obliczania wartości punktowej.

-  punkty za okres gwarancji TG  (dla zabudowy medycznej i sprzętu medycznego 
części 1 i 2, dla sprzętu medycznego części 3, 4, 5 i 6) waga – 3 % 

                        

                                             TGb

  TG = ------- x W x 100
TGn

gdzie:
TG   –   punkty za okres gwarancji wyliczone dla badanej oferty,
TGn –   oferta o najdłuższym okresie gwarancji,
TGb –    okres gwarancji w badanej ofercie,
W – waga procentowa ocenianego kryterium

Przy ocenie tego kryterium zamawiający będzie brał pod uwagę okres gwarancji wpisany do załącznika 
nr 1 do SIWZ „OFERTA”. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 



miesięcy.  W przypadku  gdy Wykonawca  nie  wpisze  w formularzu  ofertowym  proponowanego okresu 
gwarancji, Zamawiający na potrzebę oceny ofert przyjmie minimalny okres gwarancji, tj 24 miesiące.

Suma  punktów  za  cenę  oferty  brutto  (C)  i  okres  gwarancji  (TG)   będzie  podstawą  wyboru  oferty  
najkorzystniejszej  i zostanie obliczona wg wzoru:

17.4. Punkty przyznane ofertom – suma wszystkich kryteriów:

P = C+TG

gdzie: P – łączna ilość punktów
C  – ilość punków w kryterium „cena”
TG – ilość punktów w kryterium „okres gwarancji”

Wszelkie obliczenia będą dokonywane zgodnie z zasadami arytmetyki z zaokrągleniem wyników 
do dwóch miejsc po przecinku.  

17.5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
         przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert Zamawiający spośród tych
         ofert wybiera ofertę z niższą ceną - art. 91 ust. 4 ustawy Pzp.

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
      celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
18.1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców 

którzy złożyli oferty (art. 92 ust. 1 ustawy Pzp) o:
18.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres Wykonawcy, 
           którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i 

adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania
           złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację.
18.1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
18.1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne.
18.2.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje o których mowa w 

pkt. 18.1.1. na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
18.3.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 

10 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 94. ust. 1 ustawy 
Pzp), 

18.4.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów o których mowa w pkt. 18.3. SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia została złożona jedna oferta (art. 94. ust. 2 ustawy Pzp).

18.5.O terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie pisemnie poinformowany zgodnie z art. 
94 ustawy Pzp. 

18.6.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert, bez ich ponownej 
oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.  

18.7.Przed podpisaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia kserokopii 
aktualnego dokumentu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

18.8.Przed  podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie 
współmałżonka zgodnie z art. 41 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, że wyraża zgodę na 
zawarcie umowy lub przedłoży dokument mówiący o rozdzielności majątkowej. 

 
19.   Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19.1. Zamawiający odstępuje od żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy



       w sprawie zamówienia publicznego.
20.1. Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w Zał. Nr 6 – projekt umowy.   

21.   Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku     
        postępowania o udzielenie zamówienia. 
21.1. Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia
         oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
         przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej
         przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 
  
Załączniki do S.I.W.Z.
1. zał. Nr 1 -   formularz ofertowy,
2. zał. Nr 2a do 2f  –  opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne           
3. zał. Nr 3a do 3f  –  formularz cenowy 
4. zał. Nr 4 – oświadczenie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
5. zał. Nr 5 – oświadczenie art.22 ust.1 ustawy,             
6. zał. Nr 6 a do 6b – projekt umowy, 
7. zał. Nr 7 – wykaz zrealizowanych zamówień,
8. zał. Nr 8 –  oświadczenie o podwykonawcach
9. zał. Nr 9 – informacja o liście podmiotów  zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy Pzp,       

             
  



Załącznik Nr 1
stanowiący załącznik nr 1 do umowy  

Do 
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Lublinie, 
20-043 Lublin 
ul. Spadochroniarzy 8

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawę  3 szt.  ambulansów  oraz sprzętu 
medycznego. , zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ , opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej z dnia  ......................... nr ogł. ............................... . 

MY NIŻEJ PODPISANI 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (nazwa (firma) i  dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich  
wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

NIP: ............................................................  REGON: ...............................................................

telefon: ...................................................... faks: .......................................................................

e-mail: ....................................................... adres  internetowy: ...................................................

nazwa banku: ......................................................................................................................................

nr konta: ..............................................................................................................................................

województwo ...................................................... kraj ........................................................................

1.  OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i zgodnie z warunkami

     określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2.  OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z warunkami przedstawionymi w SIWZ oraz

     wszystkimi otrzymanymi modyfikacjami treści SIWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz

     zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się spełnić

     wszystkie wymienione w SIWZ wymagania Zamawiającego.    

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA



3.  OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za wartość W zam: 

Część 01. ambulanse sanitarne szt 2. :

       (marka i typ ambulansów sanitarnych) ...................................................................................
        .................................................................................................................................................
        - brutto - ..........................zł  (słownie: .........................................................................)
        - nett     - ..........................zł  (słownie: .........................................................................)
        - VAT   - ..........................zł  (słownie: .........................................................................)

etap I pojazd bazowy:
               
         - brutto - ..........................zł  (słownie: .........................................................................)
         - nett     - ..........................zł  (słownie: .........................................................................)
         - VAT   - ..........................zł  (słownie: .........................................................................)

etap II zabudowa pojazdu bazowego wraz ze sprzętem medycznym:

        - brutto - ..........................zł  (słownie: .........................................................................)
        - nett     - ..........................zł  (słownie: .........................................................................)
        - VAT   - ..........................zł  (słownie: .........................................................................)

Część 02. ambulanse sanitarne typu „N” szt 1. 

       (marka i typ ambulansów sanitarnych) ...................................................................................
        .................................................................................................................................................
        - brutto - ..........................zł  (słownie: .........................................................................)
        - nett     - ..........................zł  (słownie: .........................................................................)
        - VAT   - ..........................zł  (słownie: .........................................................................)

etap I pojazd bazowy:
               
         - brutto - ..........................zł  (słownie: .........................................................................)
         - nett     - ..........................zł  (słownie: .........................................................................)
         - VAT   - ..........................zł  (słownie: .........................................................................)

etap II zabudowa pojazdu bazowego wraz ze sprzętem medycznym:

        - brutto - ..........................zł  (słownie: .........................................................................)
        - nett     - ..........................zł  (słownie: .........................................................................)

        - VAT   - ..........................zł  (słownie: .........................................................................)

Część 03. 
- brutto - ....................................zł (słownie: .....................................................................................)
- netto - .....................................zł (słownie: .....................................................................................)
- VAT - .....................................zł  (słownie: ....................................................................................)

Część 04. 
- brutto - ....................................zł (słownie: .....................................................................................)
- netto - .....................................zł (słownie: .....................................................................................)
- VAT - .....................................zł  (słownie: ....................................................................................)



Część 05. 
- brutto - ....................................zł (słownie: .....................................................................................)
- netto - .....................................zł (słownie: .....................................................................................)
- VAT - .....................................zł  (słownie: ....................................................................................)

Część 06. 
- brutto - ....................................zł (słownie: .....................................................................................)
- netto - .....................................zł (słownie: .....................................................................................)
- VAT - .....................................zł  (słownie: ....................................................................................)
4.  OFERUJEMY przedmiot zamówienia posiadający parametry techniczne określone w
      załączniku Nr 1 do SIWZ.

5.  ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie 30 dni od daty zawarcia
      umowy. 

6.  AKCEPTUJEMY projekt umowy wraz z warunkami płatności określonymi przez
      Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:
6.1. dla części 1 i części 2 - przelew 14 dni od daty
      wystawienia faktur wraz z protokółem odbioru.
      1) w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktur wraz z protokołem odbioru za
          zrealizowanie  I etapu zamówienia za każdy pojazd bazowy oddzielnie, 
     2) w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktur wraz z protokołem odbioru za
         zrealizowanie II etapu zamówienia za każdy kompletnie zabudowany ambulans sanitarny
          oddzielnie. 
6.2. dla części 3, 4, 5, 6 - przelew 14 dni od daty doręczenia faktur wraz z protokółem odbioru.

7.  ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami
      zawartymi w SIWZ.
      1) oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z Polską
           normą PN EN 1789 +A1: 2011 dla ambulansu i PN-EN 1865 -1 2010 dla sprzętu
           medycznego, 
      2) oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie warunki określone w
           ustawie Prawo o ruchu drogowym (dotyczy części 1 i 2)
     3) oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada świadectwo homologacji
         wydane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dn. 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów 
samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2013 r. poz. 407 z późn. zmianami) (dotyczy 
części 1 i 2)

      4) oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada przepisom zawartym w
           rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Z 2015 r.  poz. 
305 z późn zm.) (dotyczy części 1 i 2)

      5)  oświadczamy, że oferowany sprzęt medyczny jet wyrobem medycznym w rozumieniu
            ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach  medycznych ( Dz. U. z 2015 poz. 876) 

8.  ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji:

Część 1. 1) dla zabudowy medycznej i sprzętu medycznego na okres ….............. m-cy, 
(min. 24 m-ce,) od daty podpisania protokółu odbioru, (etap II zamówienia), 
(PARAMETR PUNKTOWANY)
2) dla pojazdów bazowych na okres …......... m-cy, (min. 24 m-ce,) od daty podpisania 
protokółu odbioru (etap I zamówienia),
3) na perforację nadwozia na okres ….......... m-cy, (min. 120 m-cy) od daty podpisania 
protokółu odbioru,
4) na powłokę lakierniczą na okres …........... m-cy , (min. 36 m-cy) od daty podpisania 



protokółu odbioru, 
Część 2. 1) dla zabudowy medycznej i sprzętu medycznego na okres ….............. m-cy, 

(min. 24 m-ce,) od daty podpisania protokółu odbioru, (etap II zamówienia), 
(PARAMETR PUNKTOWANY)
2) dla pojazdów bazowych na okres …......... m-cy, (min. 24 m-ce,) od daty podpisania 
protokółu odbioru (etap I zamówienia),
3) na perforację nadwozia na okres ….......... m-cy, (min. 120 m-cy) od daty podpisania 
protokółu odbioru,
4) na powłokę lakierniczą na okres …........... m-cy , (min. 36 m-cy) od daty podpisania 
protokółu odbioru, 

Część 3. sprzętu medycznego opisanego w załączniku nr 2 do SIWZ  na okres …....... m-cy, (min. 
24 m-ce,) od daty podpisania protokółu odbioru (PARAMETR PUNKTOWANY)

Część 4. sprzętu medycznego opisanego w załączniku nr 2 do SIWZ  na okres …....... m-cy, (min. 
24 m-ce,) od daty podpisania protokółu odbioru (PARAMETR PUNKTOWANY)

Część 5. sprzętu medycznego opisanego w załączniku nr 2 do SIWZ  na okres …....... m-cy, (min. 
24 m-ce,) od daty podpisania protokółu odbioru (PARAMETR PUNKTOWANY)

Część 6. sprzętu medycznego opisanego w załączniku nr 2 do SIWZ  na okres …....... m-cy, (min. 
24 m-ce,) od daty podpisania protokółu odbioru (PARAMETR PUNKTOWANY)

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca nie wpisze w formularzu ofertowym proponowanego terminu 
gwarancji, Zamawiający na potrzebę oceny ofert przyjmie minimalny termin gwarancji, tj 24 miesiące.  

Naprawy gwarancyjne należy zgłaszać:

a) pojazdu bazowego:
- adres …................................................................................................................................
- telefon / faks …...................................................................................................................
- e-mail …..............................................................................................................................

b) zabudowy specjalistycznej ambulansu:
 - adres …................................................................................................................................
- telefon / faks …...................................................................................................................
- e-mail ….............................................................................................................................. 

b) sprzętu medycznego:
- adres …................................................................................................................................
- telefon / faks …...................................................................................................................
- e-mail ….............................................................................................................................. 

Autoryzowanymi  serwisami  gwarancyjnymi  i  pogwarancyjnymi   uprawnionymi  do  napraw 
gwarancyjnych pojazdów i wyposażenia na terenie Polski są: (należy wypisać lub załączyć wykaz) 
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
Autoryzowanymi  serwisami  gwarancyjnymi  i  pogwarancyjnymi   uprawnionymi  do  napraw 
gwarancyjnych sprzętu medycznego na terenie Polski są:  (należy wypisać lub załączyć  wykaz) 
…....................................................................................................................................................... 
 …......................................................................................................................................................
9. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości:
Część 1 – 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy 00/100 zł),
Część 2 –  9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 zł),
Część 3 –  3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 zł),
Część 4 –  1 000,00 zł (słownie: tysiąc 00/100 zł), 
Część 5 –  500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 zł), 
Część 6 –  200,00 zł (słownie: dwieście 00/100 zł)*  



w formie ___________________________________________ 
      Numer konta na jaki należy zwrócić wadium:
        _______________________________________________________________________
        _______________________________________________________________________ 

10. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale niżej wymienionych
      podwykonawców*:

_______________________________________________________________________
(nazwa / firma, dokładny adres Podwykonawcy)

_______________________________________________________________________
                                                                   (zakres (część)  i wartość powierzonych prac) 

11. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
      zamówienia jest następujący: _______________________________________________
_______________________________________________________________________
                           (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

12.  OŚWIADCZAMY,  iż  -  za  wyjątkiem  informacji  i  dokumentów  zawartych  w  ofercie  na 
stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie 
zawierają  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Uwaga. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 
lub  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 
ust. 3 ustawy Pzp) .

13.  OŚWIADCZAMY, że  zapoznaliśmy  się  z  postanowieniami  umowy,  określonymi  w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
       poniższy adres:
      _________________________________________________________________
      _________________________________________________________________
      _________________________________________________________________

15. OŚWIADCZAMY, że - znając treść art. 297 §1 Kodeksu Karnego:
      „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej
      prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub
      instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia,
      gwarancji, akredytywy, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z
      poręczenia lub gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel
      gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub  zamówienia publicznego,
      przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny
      dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym
      znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego
      lub zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”oświadczamy,
       że dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym.



16.  WRAZ Z OFERTĄ składamy  następujące oświadczenia i dokumenty, na ___ kolejno

       ponumerowanych stronach: 
1) Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ – parametry techniczne (odpowiedni do składanej oferty), 
2) Wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy (odpowiedni do składanej oferty), 
3) Wypełnione i podpisane oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1ustawy Pzp, zał. nr 4,
4) Wypełnione i podpisane oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zał. nr 5,
5) Wykaz zamówień zrealizowanych 5 dostaw w ciągu ostatnich 3 latach – zał. nr 7 plus 5 dowodów (referencji),
6) Oświadczenie Wykonawcy o zamiarze zlecenia części wykonania zamówienia podwykonawcom – zał. nr 8,  
7) Oświadczenie o  liście podmiotów  należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy Pzp, – zał. nr 9
8) Aktualny odpis z KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
9) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy
     Pzp,
10) Aktualne informacje z K R K w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp,   
11)  Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego,
12)  Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału ZUS,
13) Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
      odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  gospodarczej,
14) Pełnomocnictwo, jeżeli wykonawcy ubiegają się o zamówienie wspólnie,
15) Pełnomocnictwo upoważniające do podpisywania dokumentów,
16) Kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium,

Nr sprawy: TZ – 06 / 15 

...........................dnia.......................                                        ....................................................................................
            podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Uwaga:
• niepotrzebne wykreślić



Załącznik Nr 2a do SIWZ

..................................
pieczęć Wykonawcy

Nr sprawy: TZ- ___ / 15   

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE
Część 1. Ambulanse sanitarne – szt. 2.

Oferowany ambulans sanitarny       ..............................................................................
(podać markę i typ oferowanego ambulansu, rok produk)                        ..............................................................................

                                                                 
1. ma być zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 31.12. 2002 r. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 305 z późn. zmianami),

2. ma odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN EN 1789 +A1: 2011 dla ambulansu i
  PN-EN 1865 -1 2010 dla  sprzętu medycznego oraz spełniać wszystkie  warunki  określone w 

Prawie  o  Ruchu  Drogowym w  zakresie  odpowiednim  do   przedmiotu  prowadzonego 
postępowania, a nie określonym w sposób odmienny w niniejszych wymaganiach. 

3. sprzęt medyczny zamontowany do ambulansów musi spełniać wymagania ustawy z dnia
     20 maja 2010 r. o wyrobach  medycznych ( Dz. U. z 2015 poz. 876),
4. ma spełniać określone poniżej wymagania dodatkowe:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE 
ETAP I

Lp. Opis wymagań: Spełnia 
tak/nie

1.POJAZD BAZOWY: (podać markę i typ) 

….........................................................................................................................................................
..........
1.1 Nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2015 r.

2. NADWOZIE:

2.1
Typu „ furgon” podwyższony o wysokości i długości opisanych w ETAPIE II, 
częściowo przeszklony, bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a 
przestrzenią ładunkową.                                                          

2.2
Oddzielne 2 fotele w kabinie kierowcy z zagłówkami i podłokietnikami, tapicerka 
w kolorze ciemnym, łatwo zmywalna, poduszki powietrzne dla kierowcy i 
pasażera w przedziale kierowcy.

2.3 Fotel kierowcy regulowany.
2.4 Regulacja kolumny kierownicy w min. dwóch płaszczyznach.
2.5 Sufitowe oświetlenie punktowe w kabinie kierującego pojazdem.
2.6 Drzwi boczne prawe - przeszklone,  z szybą odsuwaną z zabezpieczeniem 

otwarcia szyby z zewnątrz. Drzwi boczne prawe przesuwne wyposażone w 



elektryczny system domykania będący fabrycznym wyposażeniem pojazdu 
bazowego.

2.7
Drzwi boczne prawe - ze stopniem wewnętrznym lub mechanicznie wysuwanym 
zewnętrznym będący wyposażeniem fabrycznym lub posiadający certyfikat 
zgodności CE.

2.8
Drzwi boczne lewe - przesuwne (nie oszklone) do zewnętrznego schowka z 
elektrycznym systemem domykania drzwi (fabryczne wyposażenie pojazdu 
bazowego).

2.9 Drzwi tylne wysokie, przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane na boki o minimum 
260 stopni z systemem blokowania przy otwarciu.

2.10 Światła awaryjne, zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich 
otwarciu.

2.11 Stopień drzwi tylnych antypoślizgowy pełniący jednocześnie funkcję zderzaka. 

2.12 Centralny zamek na wszystkie drzwi + autoalarm sterowany pilotem (2 szt. 
pilotów)

2.13 Kolor nadwozia: biały lub żółty.

2.14 Szyby boczne kabiny kierowcy sterowane elektrycznie.

2.15 Lusterka zewnętrzne: dzielone, podgrzewane, sterowane elektrycznie.

2.16 Sygnalizacja dźwiękowa w kabinie kierowcy – o niedomknięciu którychkolwiek 
drzwi.

2.17 - Światła przeciwmgielne
- Światła do jazdy dziennej z przodu pojazdu typu LED, homologowane.

2.18 Kamera cofania dachowa + wideorejestrator jazdy w przód ( rejestracja co 
najmniej 24 godzin jazdy) z możliwością nagrywania w nocy.

2.19

Niezależny od pracy silnika i układu chłodzenia system dogrzewania podczas 
jazdy lub na postoju przedziału kierowcy  i przedziału ładunkowego o mocy 
minimum 5.0 kW, umożliwiający dodatkowo ogrzanie silnika, Zamawiający 
dopuszcza by urządzenie było fabrycznym wyposażeniem pojazdu bazowego.

3. SILNIK:

3.1 Z zapłonem samoczynnym – turbodiesel spełniający wymogi normy spalin EURO 
6.

3.2 Elektroniczny system aktywnego serwisowania.
3.3 Grzałka w bloku  (układzie chłodzenia) silnika zasilana z sieci  o napięciu 230 V.
3.4 Moc silnika minimum 160 KM, moment obrotowy min. 380 Nm.

4. TRAKCJA:
4.1 Skrzynia biegów manualna, min. 5 biegów do przodu + jeden bieg wsteczny. 
4.2 Napęd: na oś przednią lub tylną
4.3 System zapobiegania poślizgowi kół w trakcie ruszania
4.4 System ESP

5. HAMULCE:



5.1 System antypoślizgowy ABS

5.2 Tarcze hamulcowe przód i tył

5.3 Ze wspomaganiem i korektorem siły hamowania,

5.4 System wspomagania ruszania „pod górę”

5.5 Trzecie światło hamowania

6. KOŁA I OGUMIENIE:
6.1 - pojazd na kołach letnich z kołem zapasowym,
6.2 - dodatkowy kpl. czterech opon zimowych wraz z tarczami kół,

7. UKŁAD KIEROWNICZY:
7.1 Wspomaganie układu kierowniczego

8. ZAWIESZENIE:

8.1
Zamawiający wymaga by oferowane zawieszenie było fabryczne, tj. będące 
oryginalnym wyposażeniem pojazdu, z zastosowaniem sprężyn, resorów, ze 
stabilizatorem osi przedniej i tylnej

9. INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
9.1 Wzmocniony alternator o wydajności minimum 200 A

10. WYPOSAŻENIE:
10.1 Czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierującego pojazdem i pasażera 

10.2 Zbiornik paliwa minimum – 75 l

10.3 fabryczne dywaniki gumowe w kabinie kierowcy – 1 kpl,
10.4 gaśnica przeciw pożarowa., trójkąt ostrzegawczy

ETAP II
11. NADWOZIE:

11.1

dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu skompletowanego  nie może 
przekroczyć masy 3500 kg wliczając w to masę pojazdu gotowego do jazdy, 
wyposażenie medyczne i techniczne oraz masę osób 
(4 + 1), 
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ważenia 
kontrolnego
              przedmiotu zamówienia,
Zaleca się, aby dopuszczalną masę całkowitą pojazdu skompletowanego 
określił producent.                      

11.2 Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
18.10.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 209, poz 1382)
a). pas odblaskowy z folii typu 3 barwy czerwonej, umieszczonej w obszarze 
pomiędzy linią okien i  nadkoli.
b). pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy czerwonej umieszczony wokół 



dachu pojazdu
c). pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony 
bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w punkcie „a”).
Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych oznakowań ani elementów graficznych 
poza wymienionymi w SIWZ.

11.3
Napis lustrzany „AMBULANS” z przodu pojazdu o wysokości znaków min. 22 
cm.

11.4
Wzór graficzny systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne” na dachu, z tyłu i 
po bokach pojazdu o średnicy 50 cm.

11.5 Logo zamawiającego  umieszczone po bokach pojazdu 
( po ustaleniach podczas realizacji etapu II)

11.6
Dodatkowe emblematy „P” lub „S” po bokach i z tyłu pojazdu – do uzgodnienia 
po podpisaniu umowy

11.7
przystosowane do przewozu 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej, plus jedna 
osoba w pozycji leżącej na noszach,

11.8

Przedział kierującego ambulansem powinien być wyposażony w panel sterujący:
- informujący o działaniu bądź nie reflektorów zewnętrznych
- informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z uwagi na podłączone 
zasilanie 230V
- informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z uwagi na otwarte drzwi 
między przedziałem kierowcy a przedziałem medycznym
- informujący o poziomie naładowania akumulatorów bazowego i dodatkowego

11.9
Izolacja termiczna i akustyczna przedziału medycznego, z możliwością ewakuacji 
pacjenta i personelu

11.10 Szyby przedziału medycznego zmatowione do 2/3 wysokości,

11.11
Zintegrowana z dachem sygnalizacja świetlna typu LED koloru niebieskiego 
zarówno z przodu jak i z tyłu pojazdu

11.12
Dwie niebieskie lampy pulsacyjne typ LED z przodu na wysokości pasa 
przedniego,
dwie niebieskie lampy  pulsacyjne typ LED na błotnikach przednich

11.13
Urządzenie wydające modulowany sygnał dźwiękowy o dopuszczalnej mocy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz do wydawania 
komunikatów głosem

11.14
reflektory zewnętrzne typu LED z trzech stron pojazdu (boki i tył), ze światłem 
rozproszonym do oświetlania miejsca akcji, po dwa z każdej strony z możliwością 
włączania i wyłączania z kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego,

11.15
niezależny od pracy silnika i układu chłodzenia system dogrzewania przedziału 
kierowcy  i przedziału ładunkowego o mocy min. 5.0 kW, umożliwiający 
dodatkowo ogrzanie silnika

11.16

Zespół 2 akumulatorów min. 200 Ah z automatyczną ładowarką umożliwiający 
jednoczesne ładowanie akumulatorów na postoju po podłączeniu do sieci 230 V 
wraz z separatorem obu akumulatorów, który uniemożliwia rozładowanie się 
akumulatora rozruchowego pojazdu

11.17
Instalacja elektryczna 230 V umożliwiająca ładowanie i pracę urządzeń 
zamontowanych w ambulansie oraz min. 3 gniazda poboru prądu

11.18
Układ zasilania 230 V z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy 
podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym

11.19 Minimum 5 (pięć) gniazd poboru energii elektrycznej o napięciu 12 V w 



przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych znajdujących się w 
ambulansie

11.20
Umocowanie odpowiedniego schematu rozmieszczenia poszczególnych 
bezpieczników i przekaźników sterujących na obudowie skrzynki sterującej lub na 
ścianie tylnej kabiny kierowcy

11.21
2 przewody zasilania zewnętrznego 230 V o długości min. 6 m z wtykami 
spełniającymi normę IP 44,

11.22
Przetwornica napięcia 12V/230V o mocy minimum 2,0 kW z 2 gniazdami poboru 
prądu,  nie zakłócająca pracy urządzeń elektronicznych,

12. ŁĄCZNOŚĆ:

12.1
instalacja zasilająca radiotelefon 12V/15A doprowadzona do miejsca montażu 
radiotelefonu wskazanego przez zamawiającego zakończona bezpiecznikiem i 
wtykiem kompatybilnym z radiotelefonem Motorola DM 4600,

12.2

zamocowana na dachu ambulansu antena wg PAR o impedancji 50 Ohm dla f = 
168-170 Mhz z  przewodem doprowadzonym do miejsca montażu radiotelefonu 
wskazanego przez zamawiającego zakończonym wtykiem kompatybilnym z 
radiotelefonem Motorola DM 4600 ,

12.3.

zainstalowany w przedziale medycznym głośnik z wyłącznikiem (przy głośniku) z 
instalacją doprowadzoną do miejsca montażu radiotelefonu wskazanego przez 
zamawiającego zakończoną wtykiem akcesoryjnym kompatybilnym z 
radiotelefonem Motorola DM 4600,       

12.4.

instalacja zasilająca radiotelefon 12V/15A doprowadzona równolegle do miejsca 
montażu modułu GSM2004 (do terminala statusów DTS 3001 CE)  wskazanego 
przez zamawiającego zakończona bezpiecznikiem i wtykiem kompatybilnym z 
modułem GSM2004,

12.5.

zamocowana na dachu ambulansu antena  GSM z  przewodem doprowadzonym 
do miejsca montażu modułu GSM2004 (do terminala statusów DTS 3001 CE) 
wskazanego przez zamawiającego zakończona wtykiem kompatybilnym z 
modułem GSM2004,

12.6.

miejsce w przedziale medycznym do mocowania drukarki, wraz z 
doprowadzonym zasilaniem 230 V z zabezpieczeniem prądowym zakończone 
gniazdem (zasilanie 230V z przetwornicy 12V/230V nie zakłócającej pracy 
innych urządzeń medycznych i łączności) - do uzgodnienia z Zamawiającym po 
podpisaniu umowy, 

14. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY

14.1

Wymiary przedziału medycznego:
- długość przedziału medycznego minimum 3250 mm,
- szerokość przedziału medycznego minimum 1750 mm,
- wysokość przedziału medycznego minimum 1850 mm

14.2

Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym zapewniająca 
możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem 
medycznym a kierującym ambulansem, przegroda ma być wyposażona w drzwi 
przesuwane mechanicznie (minimalna wysokość przejścia: 1800 mm, minimalna 
szerokość przejścia: 400 mm)

14.3 Przy przegrodzie zespół szafek z miejscami mocowania walizki lub torby 
medycznej wyjmowane do wewnątrz przedziału medycznego z blatem roboczym 
wykończonym  blachą nierdzewną, zabudowa ściany działowej nie powinna 



ograniczać wejścia do przedziału pacjenta) – ostateczna wersja zabudowy 
przedziału pacjenta do uzgodnienia po podpisaniu umowy 

14.4
Przy przegrodzie fotel u wezgłowia noszy z podnoszonym siedziskiem do pionu, 
do przewozu 1 osoby w pozycji siedzącej

14.5

Przy prawej ścianie fotel obrotowy z regulowanym  kątem oparcia pod plecami 
oraz z podnoszonym siedziskiem do pionu z możliwością przesuwu fotela wzdłuż 
osi pojazdu, siedzisko fotela powinno być zamontowane na wysokości od 40cm 
do 50 cm od podłogi umożliwiające stabilne postawienie nóg na podłodze przez 
osobę dorosłą

14.6 Wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa

14.7

Przy ścianie bocznej zestaw szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, 
zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam 
przedmiotów, zapewniający możliwość montażu butli tlenowych (2 duże i 2 małe) 
wraz z uchwytami innego sprzętu medycznego – miejsce montażu 2 butli małych 
w uzgodnieniu z Zamawiającym

14.8
Schowek wewnętrzny na dodatkowe wyposażenie ortopedyczne z łatwym 
dostępem w każdych warunkach (unieruchomienie kończyn, miednicy, 
kręgosłupa)

14.9
Szafka na leki z zamknięciem uniemożliwiającym samoczynne otwarcie w czasie 
jazdy

14.10
Miejsce na 2 torby lekarskie lub plecaki ( o minimalnych wym. wys.-58 cm, szer.- 
51 cm i gł.- 26 cm) wraz z ich mocowaniem – zaczepy, paski do mocowania toreb, 
plecaków – umiejscowienie, koncepcja do uzgodnienia po podpisaniu umowy

14.11
Ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, 
odporne na środki myjąco – odkażające bez ostrych krawędzi w kolorze białym

14.12
Podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną połączoną 
szczelnie z pokryciem boków, wzmocniona, umożliwiająca mocowanie noszy 
głównych

14.13
Wentylator dachowy z lampą wewnętrzną zapewniający ponad 20 krotną wymianę 
powietrza na godzinę w przedziale medycznym

14.14
Szyna do mocowania sprzętu na ścianie bocznej typu „Modura” dł. Min. 30 cm 
oraz min. 2 uchwyty sufitowe dla personelu

14.15

Na ścianie lewej, szyny wraz z panelami do mocowania uchwytów dla 
następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. 
Panele mają mieć możliwość demontażu oraz przesuwu wzdłuż osi pojazdu tj. 
możliwość rozmieszczania ww. sprzętu wg uznania Zamawiającego.
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. 
sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego.

14.16 Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające wykorzystanie w czasie jazdy.

14.17 Miejsce mocowania respiratora umożliwiające wykorzystanie w czasie jazdy

14.18 Miejsce mocowania pompy infuzyjnej (będącej na wyposażeniu Zamawiającego)

14.19 Miejsce mocowania ssaka akumulatorowo-sieciowego



14.20 Miejsce mocowania krzesełka kardiologicznego

14.21 Miejsce mocowania noszy podbierających  
14.22 Miejsce mocowania deski ortopedycznej 
14.23 Sufitowe uchwyty do pojemników z płynami infuzyjnymi (min. 3 szt.)

14.24
Centralna instalacja tlenowa z min 3 punktami poboru typu AGA – gniazda o 
budowie monoblokowej panelowej (2 na ścianie bocznej, 1 na suficie)

14.25

Energooszczędne światło  typu LED umieszczone po obu stronach górnej części 
przedziału medycznego min. 4 punkty świetlne, zapewniające prawidłowe 
oświetlenie przedziału medycznego, min 2 halogenowy punkt świetlny nad 
noszami w suficie umożliwiający bezpieczną obsługę pacjenta

14.26
Pojemnik do podgrzewania płynów infuzyjnych o pojemności min. 3 litry 
(termobox) stanowiący element zabudowy wyposażony w termoregulator

14.27
Butle tlenowe 10 l szt. 2 z reduktorami o konstrukcji umożliwiającej montaż i 
demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy. Manometr reduktora 
zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi

14.28

Zamontowany panel sterujący informujący o temp. w przedziale i na zewnątrz, z 
funkcją zegara, kalendarza (dzień – miesiąc - rok), temp. w termoboksie, 
zarządzający system ogrzewaniem przedziału, klimatyzacji oraz z funkcją 
automatycznego utrzymania zadanej temperatury wysoko kontrastowym 
kolorowym wyświetlaczem dotykowym zapewniającym dobrą widoczność z 
możliwością zmiany kontrastu dzień / noc

14.29

Instalacja próżniowa z regulacją siły ssania oraz   manometrem podciśnienia.
Zestaw musi zawierać: słój z  tworzywa sztucznego przystosowany do sterylizacji 
o poj.   min.  1 l. z zaworem antyprzelewowym z możliwością  szybkiego 
demontażu
w celu wymiany, przewód ssący silikonowy o dł.  min. 1,5 m zakończony 
łącznikiem do  cewników

14.30 Miejsce do umocowania  min 3 szt. pudełek na rękawiczki jednorazowe

14.31
Uchwyt służący personelowi lub pacjentom w trakcie wsiadania/wysiadania z 
ambulansu

14.32
Ogrzewanie postojowe z sieci 230V – jako dodatkowy podgrzewacz przedziału 
medycznego o mocy min. 2100 W – zamocowany w pozycji poziomej w taki 
sposób aby wylot ogrzanego powietrza był skierowany do środka przedziału.

14.33 Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym

15. PODSTAWA POD NOSZE – LAWETA – 2 sztuki

15.1 Umożliwiająca boczny przesuw, wysuw do tyłu na zewnątrz z jednoczesnym 
pochyłem dla łatwego wprowadzenia noszy z transporterem, dojście z każdej 
strony do pacjenta na noszach, możliwość pochyłu do pozycji Trendelengurga 
(minimum 10 stopni) w trakcie transportu pacjenta, funkcja regulacji wysokości 
najazdowej (UWAGA! zwolnienie mechanizmu wysuwu lawety nie może być 
realizowane za pomocą linki) 



producent.............................................................. model/typ.....................................................
do oferty należy dołączyć folder reklamowy opisujący lawetę oraz kopię deklaracji zgodności

16. NOSZE GŁÓWNE 2 szt.

16.1 Wielofunkcyjne samojezdne nosze z transporterem i ruchomą podstawą

16.2

Nosze i transporter powinny być pomalowane farbą wodoodporną lub w inny 
sposób zabezpieczone przed powstawaniem zadrapań albo wykonane z materiału 
odpornego na korozję. Obie wersje powinny być odporne na działanie środków 
dezynfekcyjnych.

16.3

Wszystkie mechanizmy powinny być skonstruowane w sposób zapobiegający 
uszkodzeniom ciała użytkownika oraz pacjenta, powinno być możliwe 
zblokowanie noszy oraz podstawy przed ruchami bocznymi, wzdłużnymi, 
pionowymi i ukośnymi

16.4

Nosze główne powinny umożliwiać:
- przeprowadzenie reanimacji (twarde podłoże)
- płynne uniesienie tułowia do kąta minimum 75 stopni
- ustawienie pozycji przeciwwstrząsowej
- ustawienie pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha
- ustawienie na transporterze przodem i tyłem do kierunku jazdy
- umożliwiające pewne i szybkie połączenie z transporterem w każdej ustawionej 
pozycji regulowanych części noszy.
- z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służących do transportu małych 
dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej – podać markę i model, załączyć 
folder wraz z opisem oraz potwierdzenie producenta o kompatybilności z 
zaoferowanymi noszami transportowymi
- powinny posiadać ciężar nie przekraczający 23 kg
- nośność powinna wynosić powyżej 200 kg
- powinny posiadać zestaw pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających 
pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy (2 
komplety po 4 pasy)

17. TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH 2 szt.

17.1

- wielopoziomowy z regulacją wysokości w minimum 6 poziomach, z niezależną 
regulacją przedniej i tylnej części
- system składanego podwozia zapewniający łatwy załadunek do ambulansu
- cztery kółka jezdne o średnicy minimum 15 cm
- możliwość skrętu wszystkich czterech kółek jezdnych o kąt co najmniej 180 
stopni tak aby był możliwy transport na wprost i bokiem, przy jeździe na wprost 
automatyczna blokada 2 kółek
- możliwość zahamowania co najmniej 2 kółek
- ciężar transportera nie więcej niż 28 kg
- dopuszczalne obciążenie transportera min. 230 kg

18. RESPIRATOR RATOWNICZO - TRANSPORTOWY - 2 szt.

18.1 - Producent....................................... model/typ.............................................

18.2
przeznaczony do terapii oddechowej dzieci i dorosłych w warunkach pracy 
pogotowia ratunkowego,



18.3 zgodny z normą EN 794-3

18.4
zasilanie i sterowanie pracą respiratora  pneumatyczne tlenem z butli lub instalacji 
tlenowej ambulansu,

18.5 tryb wentylacji : IPPV/CMV i Demand ( „na żądanie”),

18.6 zastawka bezpieczeństwa: regulowana płynnie w zakresie min. 20-60 cmH2O,

18.7 niezależna, płynna  regulacja częstości i objętości oddechowej,

18.8 min. 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/CMV,

18.9 regulacja częstości oddechowej w zakresie min. 8-40 oddechów/min,

18.10 zakres regulacji objętości oddechowej min. 70 – 1300 ml,

18.11
regulowane ciśnienie końcowo-wydechowe (PEEP), integralny lub zewnętrzny 
moduł,

18.12 manometr ciśnienia w układzie pacjenta,

18.13 wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego,

18.14 system alarmów,

18.17 możliwość izolacji od atmosfery toksycznej i wentylacji biernej 100% tlenem,

18.18
układ pacjenta wielorazowy, silikonowy z możliwością sterylizacji, dł. min. 120 
cm dla dorosłych – 2 szt. oraz dla małych dzieci – 2 szt.

18.19
przewód zasilający tlenowy zakończony wtykiem szybkozłącza AGA, dł. 
min.120cm,

18.20 ciężar max. respiratora do 4 kg,

18.21
uchwyt ścienny do montażu respiratora w karetce  zgodny z wymogami normy 
PN-EN 1789+A1 2011, podać markę, model, załączyć folder,

19. SSAK AKUMULATOROWO – SIECIOWY  2 szt.

19.1 - Producent.................... model/typ....................

19.2 przenośny, transportowy, przeznaczony do pracy w ambulansie i poza nim,

19.3 spełniający normę: PN-EN 1789+A1 2011

19.4
zasilanie akumulatorowe ( akumulator wbudowany) oraz sieciowe z instalacji 12V 
i 230V,  w komplecie wszystkie niezbędne do pracy akcesoria ( zasilacz, kabel 
zasilający, itp.),

19.5 możliwość zasilania ssaka i ładowania akumulatora w czasie ruchu pojazdu,

19.6 przepływ min. 20 l/min,

19.7 wbudowany manometr podciśnienia ssania,

19.8 płynna regulacja siły ssania w zakresie do min. 800mBar ( 80 kPa),
19.9 pojemnik na wydzielinę z tworzywa sztucznego, nietłukącego, wielokrotnego 

użytku (2 szt.), o pojemności min. 1 litra, z materiału nietłukącego, przystosowany 



do sterylizacji, wyposażony w zawór antyprzelewowy oraz filtr antybakteryjny w 
układzie ssania,

19.10 przewód ssący silikonowy,

19.11 czas pracy ciągłej akumulatora przy maksymalnym obciążeniu min. 40 minut,

19.12 wskaźnik stanu naładowania akumulatora,

19.13 uchwyt do przenoszenia, 

19.14

uchwyt ścienny lub inne rozwiązanie do montażu ssaka w karetce, 
zabezpieczające przed przemieszczaniem się urządzenia w czasie ruchu pojazdu, 
zapewniające bezpieczne mocowanie w ambulansie, posiadający funkcje zasilania 
ssaka i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwytu;  uchwyt 
ścienny zgodny z wymogami normy PN-EN 1789+A1 2011; podać markę, model, 
załączyć folder,

19.15 waga ssaka max. do 5 kg z pełnym wyposażeniem,

20. DEFIBRYLATOR - 2 szt.

20.1 - Producent.................... model/typ....................

20.2 transportowy, stosowany przez zespoły ratownictwa medycznego,

20.3 możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci,

20.4 zgodny z normą PN-EN 60601-2-4:2011,

20.5 przenośny, z wbudowanym uchwytem transportowym,

20.6 ciężar aparatu w pełnej konfiguracji poniżej 8 kg,

20.7 aparat odporny na drgania, wstrząsy, kurz i zalanie wodą,

20.8
komunikacja z użytkownikiem w języku polskim ( dotyczy również opisów na 
panelu sterowania oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych),

20.9

zasilanie akumulatorowe (akumulatory wymienne, ze zminimalizowanym efektem 
pamięci, nie dopuszcza się akumulatorów Ni-Cd), czas pracy na jednym 
akumulatorze min. 180 minut ciągłego monitorowania Ekg lub minimum 100 
defibrylacji z maksymalną energią,

20.10

zasilanie defibrylatora i ładowanie akumulatora/ów z  instalacji karetkowej 12V 
jako
 integralna część aparatu, lub dodatkowy moduł i uchwyt ścienny z podłączeniem 
zasilania

20.11
zasilanie defibrylatora i ładowanie akumulatora/ów z sieci  230 V jako integralna 
część aparatu lub dodatkowy moduł,

20.12
możliwość ciągłego zasilania aparatu i ładowania akumulatora/ów z instalacji 
ambulansu, 

20.13
akumulatory z możliwością doładowywania w aparacie bez konieczności pełnego 
rozładowywania,

20.14 defibrylacja dwufazowa, zakres regulacji od min. 2J do min. 200 J; min. 18 
poziomów regulacji  energii dostępnej przy defibrylacji zewnętrznej/kardiowersji; 
podać dostępne poziomy energii oraz zalecany algorytm defibrylacji dla 



dorosłych i dzieci,

20.15 czas ładowania defibrylatora do energii maksymalnej poniżej 8 sek.

20.16
defibrylacja manualna i półautomatyczna, możliwość defibrylacji z łyżek 
zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych, w komplecie kabel do elektrod

20.17
automatyczna kompensacja prądowa lub napięciowa impedancji ciała pacjenta 
przy defibrylacji z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych,

20.18 możliwość wykonania kardiowersji,

20.19 łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci zintegrowane, z kablem w komplecie

20.20
ekran monitora kolorowy LCD lub równoważny zapewniający dobrą widoczność 
pod różnym  kątem w warunkach silnego oświetlenia,  o wysokim kontraście, 
przekątna ekranu min. 6,5'',

20.21 możliwość wyświetlania min. 4 krzywych dynamicznych jednocześnie,

20.22
pamięć wewnętrzna  pozwalająca na odczyt danych min. w ciągu 24 godzin, 
wbudowany napęd zewnętrzny USB

20.23
drukarka termiczna zintegrowana z możliwością wydruku EKG w formacie 4x3 
odprowadzenia,

20.24
monitorowanie EKG z 12 odprowadzeń z funkcją analizy i interpretacji słownej, z 
wydrukiem słownym oceny diagnostycznej, wyświetlaniem na ekranie pełnego 
zapisu 12 odprowadzeń ekg, w komplecie kabel do monitorowania

20.25 tryb doradczy z automatyczną analizą EKG,

20.26 monitorowanie EKG z 3 odprowadzeń, w komplecie kabel do monitorowania

20.27 wzmocnienie zapisu ekg regulowane w zakresie min. 0,5 do 3,0 cm/mV,

20.28
stymulacja przezskórna ( zewnętrzna ) z trybem pracy sztywnym i na żądanie, w 
komplecie kabel do stymulacji

20.29
zakres regulacji prądu stymulacji min. 10-140 mA, zakres regulacji częstości 
impulsów min. 40-170 /min,

20.30
pełna obsługa defibrylacji ( wybór energii, ładowanie, wyładowanie, wydruk 
EKG) z łyżek zewnętrznych i za pomocą elementów regulacyjnych na płycie 
czołowej,

20.31
pełna funkcjonalność transmisji 12-odprowadzeniowego Ekg przez telefon 
komórkowy,

20.32
Pomiar Sp O2 w technologii MasimoSET lub równoważnej, odpornej na 
zakłócenia, w komplecie czujnik wielorazowy typu klips 

20.33

Wyposażenie do każdego defibrylatora: kabel Ekg 12 odprowadzeniowy – 1 szt., 
kabel Ekg 3 odprowadzeniowy – 1 szt., kabel do stymulacji 
przezskórnej/defibrylacji/ kardiowersji – 1 szt., elektrody wielofunkcyjne: do 
defibrylacji/stymulacji/kardiowersji: 2 komplety dla dorosłych i 2 komplety dla 
dzieci

20.34
kompletne wyposażenie z opakowaniem transportowym zabezpieczającym aparat 
przed uszkodzeniem, torba na akcesoria i uchwyt pozwalający na montaż i 
transport aparatu w karetce

20.35
certyfikowany uchwyt karetkowy spełniający wymagania normy:PN 1789+A1 
2011-1 szt.



20.36
akumulator: 1 komplet/szt ( ilość uzależniona od ilości portów w urządzeniu) plus 
akumulator zapasowy,

20.37 papier do rejestratora termicznego- 4 szt.,

20.38 łyżki twarde dla dorosłych z pediatrycznymi,

20.39
telefon komórkowy szt. 1  umożliwiający teletransmisję z defibrylatora do 
serwera, bez SIMLOCK,

20.40 serwis autoryzowany na terenie Polski, czas reakcji serwisu max. 48 godz,

20.41
zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych, 
przez co najmniej 10 lat od daty dostawy,

20.42
zaprogramowanie i uruchomienie defibrylatora w systemie Rescue Net Medgate, 
będącym na wyposażeniu Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w 
Lublinie.

21. NOSZE PODBIERAJĄCE – 2 szt.

21.1 - Producent............................................ model/typ...................................................

21.2 do ewakuacji i transportu pacjentów dorosłych z podejrzeniem urazów,

21.3 zgodne z normą PN-EN 1865-1,

21.4 konstrukcja trwała, dwuczęściowa, połówki noszy rozłączane, zbudowane z 
materiału trwałego, łatwego do czyszczenia i dezynfekcji,

21.5 podwójne zamki zabezpieczające przed przypadkowym rozpięciem noszy,

21.6 min. 10 uchwytów transportowych rozmieszczonych na obwodzie noszy,

21.7

Dla każdych noszy podbierających -2 komplety po 4 pasy mocujące, 
dwuczęściowe, z możliwością regulacji długości, zakończone metalowymi, 
obrotowymi karabińczykami, wielorazowego użytku, łatwe do czyszczenia i 
dezynfekcji

21.8 wielostopniowa regulacja długości z blokadą położenia,

21.9
konstrukcja noszy łatwa w utrzymaniu czystości, zabezpieczona przed wnikaniem 
płynów oraz zanieczyszczeń,

21.10 obciążenie min. 160 kg,

21.11 certyfikowany uchwyt mocujący w ambulansie,

21.12 waga max. 9 kg,

22. DESKA ORTOPEDYCZNA DLA DOROSŁYCH  –  2 szt.

22.1 - Producent.................... model/typ....................

22.2 zbudowana z materiału trwałego, łatwego do czyszczenia i dezynfekcji,

22.3 zgodna z normą PN-EN 1865-1,

22.4 liczne otwory wbudowane w obrys deski pozwalające na przenoszenie pacjentów 



oraz na zastosowanie różnych sposobów unieruchomienia za pomocą pasów 
mocujących,

22.5 ścięte zakończenie od strony nóg,

22.6 przenikliwa dla promieni X,

22.7

Dla każdej deski - 2 komplety po 4 pasy mocujące do deski ortopedycznej, 
dwuczęściowe, z możliwością regulacji długości, zakończone metalowymi, 
obrotowymi karabińczykami, wielorazowego użytku, łatwe do czyszczenia i 
dezynfekcji

22.8

Dla każdej deski - 2 komplety stabilizatorów  głowy, wielorazowego użytku, 
łatwych do czyszczenia i dezynfekcji  z mocowaniem do deski ortopedycznej 
( skład: podkładka pod głowę mocowana do deski, dwa klocki do stabilizacji 
bocznej z otworami na uszy, paski mocujące głowę)

22.9 dopuszczalne obciążenie powyżej  200 kg,

23. Stacjonarny aparat do mierzenia ciśnienia –  2 szt.

23.1 - Producent................................ model/typ......................................

23.2 - Dostosowany do pracy w ambulansie

23.3 - Duża tarcza zegara, wyraźnie oznaczona skala ułatwiająca odczyt 

23.4 - Precyzyjny mechanizm zegarowy, o dokładności pomiaru 1 % (± 3 mmHg).

23.5 - Mocna i trwała obudowa oraz ramka tarczy, chroniąca osłonę zegara.

23.6 - Wyposażony w dużą, wydajną gruszkę z trwałym zaworem spustowym, 
umożliwiającym płynną i precyzyjną regulację spustu powietrza z mankietu.

23.7 - Długi przewód spiralny umożliwiający  pomiar z dalszej odległości.

23.8 - Łatwy odczyt wyników pod różnym kątem.

23.9
- Wyposażony w komplet mankietów min. dla dorosłych, dorosłych otyłych, 
dzieci, niemowląt, noworodków,

23.10 - Mankiety z tworzywa umożliwiającego dezynfekcję i mycie, zapinane na rzep,

23.11 - Stetoskop w komplecie,
23.12 - Gwarancja na kalibrację co najmniej 5 letnia

24. Krzesełko kardiologiczne z systemem zjazdowym po schodach  2 szt.

24.1 - Producent................................. model/typ....................................
24.2 przeznaczone dla zespołów ratownictwa medycznego,
24.3 zgodne z normą PN-EN 1865- 4:2012,

24.4 wykonane z wytrzymałego materiału odpornego na korozje i działanie płynów 
dezynfekujących

24.5
wyposażone w rozkładany system płozowy ułatwiający transport pacjenta po 
schodach

24.6 wyposażony w górny uchwyt teleskopowy, regulowany min. w 3 pozycjach



24.7 Waga max. 15 kg.
24.8 blokada zapobiegająca złożeniu w trakcie znoszenia/zjeżdżania z pacjentem,
24.9 uchwyty umożliwiające przenoszenie pacjenta,
24.10 podparcie pod nogi,

24.11
min. 4 koła jezdne, z czego min. 2 obrotowe, dwa z nich o średnicy min. 150 mm 
wyposażone w hamulce

24.12
komplet pasów zabezpieczających, min. 4 szt. umożliwiających szybkie ich 
rozpięcie,

24.13
siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa zmywalnego, demontowane, 
przystosowane do     dezynfekcji,

24.14
system jezdny pozwalający na bezpieczne dla pacjenta i obsługującego zjeżdżanie 
krzesełka po schodach,

24.15 nośność  minimalna 180 kg,
24.16 certyfikowany uchwyt mocujący w karetce,

25. Ssak  mechaniczny, ręczny  2 szt.
25.1 - Producent.................... model/typ....................

25.2 napędzany ręcznie, wielokrotnego użytku, typu pistoletowego,

25.3 przeznaczony do szybkiego odsysania płynów  z ust i nosa oraz z rurki intubacyjnej dorosłych i 
dzieci podczas medycznych czynności ratunkowych,

25.4 w komplecie pojemniki z cewnikami do odsysania z ust i nosa oraz z rurki intubacyjnej- 2 
komplety  dla dorosłych i 2 komplety dla dzieci, 

25.5 sprzęt fabrycznie nowy, 

26.  WYMAGANIA OGÓLNE

26.1

Dopuszczalna masa całkowita dmc (brutto) ambulansu nie może przekraczać 3,5 
t. wliczając w to masę pojazdu gotowego do jazdy, wyposażenie medyczne i 
techniczne oraz masę osób (4+1)
Zaleca się aby masę całkowitą dmc (brutto) pojazdu skompletowanego określił 
producent.
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ważenia 
kontrolnego przedmiotu zamówienia.

26.2 Wymagany okres gwarancyjny dla pojazdu bazowego, ambulansu z zabudową i 
wyposażenia specjalistycznego – minimum 24 miesiące, określone w ofercie

26.3 Zamontowany sprzęt medyczny i specjalistyczny podlega wymaganym 
przeglądom technicznym w okresie gwarancji 

26.4

Wszystkie urządzenia medyczne jak i elementy wyposażenia muszą się dać 
pewnie i szybko zamontować w wyznaczonych do tego miejscach, zamocowania 
muszą zapobiegać przesuwaniu, drganiom, podskakiwaniu sprzętu w trakcie 
ruchu, przyśpieszania i hamowania ambulansu. W miejscach zawieszenia, 
mocowania: noszy podbierających, krzesełka kardiologicznego, desek 
ortopedycznych należy zastosować elementy tłumiące drgania i hałasy powstające 
podczas ruchu ambulansu.

26.5 Wszystkie miejsca siedzące muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa i 
zagłówki



26.6 Koło zapasowe umieszczone poza przedziałem medycznym – w miejscu 
umożliwiającym jego wymianę przez kierującego ambulansem

26.7 Szczegółowa koncepcja zabudowy wnętrza do uzgodnienia z Zamawiającym po 
podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do ostatecznej zabudowy ambulansu.

27. GWARANCJA:

27.1 Na pojazd (mechaniczna) minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów,

27.2 Na powłokę lakierniczą minimum 36 miesięcy,

27.3 Na perforację nadwozia minimum 120 miesięcy,

27.4 Na zabudowę medyczną oraz sprzęt medyczny – minimum 24 miesiące – 
PARAMETR PUNKTOWANY

28.  DOKUMENTY POJAZDU: po I etapie zamówienia

28.1 karta pojazdu – wypełniona dla pojazdu bazowego (wymagane do rejestracji 
pojazdu)

28.2 wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego (wymagane do 
rejestracji pojazdu)

28.3 instrukcja obsługi pojazdu,
28.4 książka obsług (przeglądów) pojazdu,

28.5 karta gwarancyjna pojazdu,

28.6 instrukcja obsługi centralnego zamka oraz immobilizera i auto alarmu jeśli są 
zamontowane i nie opisane w instrukcji pojazdu

28.7 Karta gwarancyjna auto alarmu (jeśli nie jest wyposażeniem fabrycznym pojazdu)

28.8 Karta gwarancyjna centralnego zamka (jeśli nie jest wyposażeniem fabrycznym 
pojazdu) 

29. Wraz z kompletnym ambulansem (II etap zamówienia)
wykonawca musi przekazać

29.1 - instrukcja obsługi urządzeń przedziału medycznego wraz z pokazaniem ich 
rozmieszczenia (rysunek, zdjęcie)

29.2 - instrukcja obsługi i konserwacji noszy głównych
29.3 - instrukcja obsługi i konserwacji transportera noszy głównych
29.4 - Instrukcja obsługi i konserwacji elektrycznego ogrzewacza wnętrza
29.5 - karta gwarancyjna zabudowy przedziału medycznego

29.6 - karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne sprzętu medycznego 
zamontowanego w przedziale medycznym ambulansów

29.7 - karta gwarancyjna sygnalizacji pneumatycznej

29.8 - schemat rozmieszczenia przekaźników i bezpieczników chroniących instalacje 
elektryczne ambulansu



29.9 - wykaz łącznie z adresami, zlokalizowanych najbliżej siedziby Zamawiającego 
autoryzowanych stacji obsług i napraw gwarancyjnych pojazdu bazowego

Uwaga:
Wykonawca winien podać Zamawiającemu zalecane środki do zmywania powierzchni i
dezynfekcji przedmiotu zamówienia (podać nazwy zlecanych środków):
- podłogi - …..................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................
- ścian bocznych wraz z elementami zabudowy - ….....................................................................
…....................................................................................................................................................
- oparcia foteli - ….........................................................................................................................
…....................................................................................................................................................
- elementów metalowych - …........................................................................................................ 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

..........................dnia.......................                                    
               ....................................................................................
            podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy



Załącznik Nr 2b do SIWZ

..................................
pieczęć Wykonawcy

Nr sprawy: TZ- ___ / 15   

   
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

Część 2.    Ambulans sanitarny typu „N” - 1 szt.

Oferowany ambulans sanitarny       ..............................................................................
(podać markę i typ oferowanego ambulansu, rok produk)                        ..............................................................................

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

1. ma być zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 31.12. 2002 r. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 305 z późn. zmianami),

2. ma odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN EN 1789 +A1: 2011 dla ambulansu i
  PN-EN 1865 -1 2010 dla  sprzętu medycznego oraz spełniać wszystkie  warunki  określone w 

Prawie  o  Ruchu  Drogowym w  zakresie  odpowiednim  do   przedmiotu  prowadzonego 
postępowania, a nie określonym w sposób odmienny w niniejszych wymaganiach. 

3. sprzęt medyczny zamontowany do ambulansów musi spełniać wymagania ustawy z dnia
     20 maja 2010 r. o wyrobach  medycznych ( Dz. U. z 2015 poz. 876),
4. ma spełniać określone poniżej wymagania dodatkowe:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE 
ETAP I

Lp. Opis wymagań: Spełnia 
tak/nie

1.POJAZD BAZOWY: (podać markę i typ) 

….........................................................................................................................................................
..........
1.1 Nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2015 r.

2. NADWOZIE:

2.1
Typu „ furgon” podwyższony o wysokości i długości opisanych w ETAPIE II, 
częściowo przeszklony, bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a 
przestrzenią ładunkową.                                                          

2.2
Oddzielne 2 fotele w kabinie kierowcy z zagłówkami i podłokietnikami, tapicerka 
w kolorze ciemnym, łatwo zmywalna, poduszki powietrzne dla kierowcy i 
pasażera w przedziale kierowcy.

2.3 Fotel kierowcy regulowany.
2.4 Regulacja kolumny kierownicy w min. dwóch płaszczyznach.
2.5 Sufitowe oświetlenie punktowe w kabinie kierującego pojazdem.



2.6

Drzwi boczne prawe - przeszklone,  z szybą odsuwaną z zabezpieczeniem 
otwarcia szyby z zewnątrz. Drzwi boczne prawe przesuwne wyposażone w 
elektryczny system domykania będący fabrycznym wyposażeniem pojazdu 
bazowego.

2.7
Drzwi boczne prawe - ze stopniem wewnętrznym lub mechanicznie wysuwanym 
zewnętrznym będący wyposażeniem fabrycznym lub posiadający certyfikat 
zgodności CE.

2.8
Drzwi boczne lewe - przesuwne (nie oszklone) do zewnętrznego schowka z 
elektrycznym systemem domykania drzwi (fabryczne wyposażenie pojazdu 
bazowego).

2.9 Drzwi tylne wysokie, przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane na boki o minimum 
260 stopni z systemem blokowania przy otwarciu.

2.10 Światła awaryjne, zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich 
otwarciu.

2.11 Stopień drzwi tylnych antypoślizgowy pełniący jednocześnie funkcję zderzaka. 

2.12 Centralny zamek na wszystkie drzwi + autoalarm sterowany pilotem (2 szt. 
pilotów)

2.13 Kolor nadwozia: biały lub żółty.

2.14 Szyby boczne kabiny kierowcy sterowane elektrycznie.

2.15 Lusterka zewnętrzne: dzielone, podgrzewane, sterowane elektrycznie.

2.16 Sygnalizacja dźwiękowa w kabinie kierowcy – o niedomknięciu którychkolwiek 
drzwi.

2.17 - Światła przeciwmgielne
- Światła do jazdy dziennej z przodu pojazdu typu LED, homologowane.

2.18 Kamera cofania dachowa + wideorejestrator jazdy w przód ( rejestracja co 
najmniej 24 godzin jazdy) z możliwością nagrywania w nocy.

2.19

Niezależny od pracy silnika i układu chłodzenia system dogrzewania podczas 
jazdy lub na postoju przedziału kierowcy  i przedziału ładunkowego o mocy 
minimum 5.0 kW, umożliwiający dodatkowo ogrzanie silnika, Zamawiający 
dopuszcza by urządzenie było fabrycznym wyposażeniem pojazdu bazowego.

3. SILNIK:

3.1 Z zapłonem samoczynnym – turbodiesel spełniający wymogi normy spalin EURO 
6.

3.2 Elektroniczny system aktywnego serwisowania.
3.3 Grzałka w bloku  (układzie chłodzenia) silnika zasilana z sieci  o napięciu 230 V.
3.4 Moc silnika minimum 160 KM, moment obrotowy min. 380 Nm.

4. TRAKCJA:
4.1 Skrzynia biegów manualna, min. 5 biegów do przodu + jeden bieg wsteczny. 
4.2 Napęd: na oś przednią lub tylną
4.3 System zapobiegania poślizgowi kół w trakcie ruszania
4.4 System ESP



5. HAMULCE:

5.1 System antypoślizgowy ABS

5.2 Tarcze hamulcowe przód i tył

5.3 Ze wspomaganiem i korektorem siły hamowania,

5.4 System wspomagania ruszania „pod górę”

5.5 Trzecie światło hamowania

6. KOŁA I OGUMIENIE:
- pojazd na kołach letnich z kołem zapasowym,
- dodatkowy kpl. czterech opon zimowych wraz z tarczami kół,

7. UKŁAD KIEROWNICZY:
7.1 Wspomaganie układu kierowniczego

8. ZAWIESZENIE:

8.1
Zamawiający wymaga by oferowane zawieszenie było fabryczne, tj. będące 
oryginalnym wyposażeniem pojazdu, z zastosowaniem sprężyn, resorów, ze 
stabilizatorem osi przedniej i tylnej

9. INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
9.1 Wzmocniony alternator o wydajności minimum 200 A

10. WYPOSAŻENIE:
10.1 Czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierującego pojazdem i pasażera 

10.2 Zbiornik paliwa minimum – 75 l

10.3 fabryczne dywaniki gumowe w kabinie kierowcy – 1 kpl,
10.4 gaśnica przeciw pożarowa., trójkąt ostrzegawczy

ETAP II
11. NADWOZIE:

11.1

dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu skompletowanego  nie może 
przekroczyć masy 3500 kg wliczając w to masę pojazdu gotowego do jazdy, 
wyposażenie medyczne i techniczne oraz masę osób 
(4 + 1), 
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ważenia 
kontrolnego
              przedmiotu zamówienia,
Zaleca się, aby dopuszczalną masę całkowitą pojazdu skompletowanego 
określił producent.                      

11.2 Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
18.10.2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 209, poz. 1382)
a). pas odblaskowy z folii typu 3 barwy czerwonej, umieszczonej w obszarze 
pomiędzy linią okien i  nadkoli.



b). pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy czerwonej umieszczony wokół 
dachu pojazdu
c). pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony 
bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w punkcie „a”).
Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych oznakowań ani elementów graficznych 
poza wymienionymi w SIWZ.

11.3 Napis lustrzany „AMBULANS” z przodu pojazdu o wysokości znaków min. 22 
cm.

11.4 Wzór graficzny systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne” na dachu, z tyłu i 
po bokach pojazdu o średnicy 50 cm.

11.5 Logo zamawiającego  umieszczone po bokach pojazdu 
( po ustaleniach podczas realizacji etapu II)

11.6 Dodatkowe emblematy  „S” lub „N” po bokach i z tyłu pojazdu – do uzgodnienia 
po podpisaniu umowy

11.7 przystosowane do przewozu 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej, plus jedna 
osoba w pozycji leżącej na noszach,

11.8

Przedział kierującego ambulansem powinien być wyposażony w panel sterujący:
- informujący o działaniu bądź nie reflektorów zewnętrznych
- informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z uwagi na podłączone 
zasilanie 230V
- informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z uwagi na otwarte drzwi 
między przedziałem kierowcy a przedziałem medycznym
- informujący o poziomie naładowania akumulatorów bazowego i dodatkowego

11.9 Izolacja termiczna i akustyczna przedziału medycznego, z możliwością ewakuacji 
pacjenta i personelu

11.1
0 Szyby przedziału medycznego zmatowione do 2/3 wysokości,

11.1
1

Zintegrowana z dachem sygnalizacja świetlna typu LED koloru niebieskiego 
zarówno z przodu jak i z tyłu pojazdu

11.1
2

Dwie niebieskie lampy pulsacyjne typ LED z przodu na wysokości pasa 
przedniego,
dwie niebieskie lampy  pulsacyjne typ LED na błotnikach przednich

11.1
3

Urządzenie wydające modulowany sygnał dźwiękowy o dopuszczalnej mocy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz do wydawania 
komunikatów głosem

11.1
4

reflektory zewnętrzne typu LED z trzech stron pojazdu (boki i tył), ze światłem 
rozproszonym do oświetlania miejsca akcji, po dwa z każdej strony z możliwością 
włączania i wyłączania z kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego,

11.1
5

niezależny od pracy silnika i układu chłodzenia system dogrzewania przedziału 
kierowcy  i przedziału ładunkowego o mocy min. 5.0 kW, umożliwiający 
dodatkowo ogrzanie silnika

11.1
6

Zespół 2 akumulatorów min. 200 Ah z automatyczną ładowarką umożliwiający 
jednoczesne ładowanie akumulatorów na postoju po podłączeniu do sieci 230 V 
wraz z separatorem obu akumulatorów, który uniemożliwia rozładowanie się 
akumulatora rozruchowego pojazdu

11.1
7

Instalacja elektryczna 230 V umożliwiająca ładowanie i pracę urządzeń 
zamontowanych w ambulansie oraz min. 3 gniazda poboru prądu

11.1
8

Układ zasilania 230 V z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy 
podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym



11.1
9

Minimum 5 (pięć) gniazd poboru energii elektrycznej o napięciu 12 V w 
przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych znajdujących się w 
ambulansie

11.2
0

Umocowanie odpowiedniego schematu rozmieszczenia poszczególnych 
bezpieczników i przekaźników sterujących na obudowie skrzynki sterującej lub na 
ścianie tylnej kabiny kierowcy

11.2
1

Przewód zasilania zewnętrznego 230 V o długości min. 6 m z wtykami 
spełniającymi normę IP 44,

11.2
2

Przetwornica napięcia 12V/230V o mocy minimum 2,0 kW z 2 gniazdami poboru 
prądu,  nie zakłócająca pracy urządzeń elektronicznych,

12. ŁĄCZNOŚĆ:

12.1
instalacja zasilająca radiotelefon 12V/15A doprowadzona do miejsca montażu 
radiotelefonu wskazanego przez zamawiającego zakończona bezpiecznikiem i 
wtykiem kompatybilnym z radiotelefonem Motorola DM 4600,

12.2

zamocowana na dachu ambulansu antena wg PAR o impedancji 50 Ohm dla f = 
168-170 Mhz z  przewodem doprowadzonym do miejsca montażu radiotelefonu 
wskazanego przez zamawiającego zakończonym wtykiem kompatybilnym z 
radiotelefonem Motorola DM 4600 ,

12.3.

zainstalowany w przedziale medycznym głośnik z wyłącznikiem (przy głośniku) z 
instalacją doprowadzoną do miejsca montażu radiotelefonu wskazanego przez 
zamawiającego zakończoną wtykiem akcesoryjnym kompatybilnym z 
radiotelefonem Motorola DM 4600,       

12.4.

instalacja zasilająca radiotelefon 12V/15A doprowadzona równolegle do miejsca 
montażu modułu GSM2004 (do terminala statusów DTS 3001 CE)  wskazanego 
przez zamawiającego zakończona bezpiecznikiem i wtykiem kompatybilnym z 
modułem GSM2004,

12.5.

zamocowana na dachu ambulansu antena  GSM z  przewodem doprowadzonym 
do miejsca montażu modułu GSM2004 (do terminala statusów DTS 3001 CE) 
wskazanego przez zamawiającego zakończona wtykiem kompatybilnym z 
modułem GSM2004,

12.6.

miejsce w przedziale medycznym do mocowania drukarki, wraz z 
doprowadzonym zasilaniem 230 V z zabezpieczeniem prądowym zakończone 
gniazdem (zasilanie 230V z przetwornicy 12V/230V nie zakłócającej pracy 
innych urządzeń medycznych i łączności) - do uzgodnienia z Zamawiającym po 
podpisaniu umowy, 

13. Centralna instalacja sprężonego powietrza szt 1.   

13.1

W skład pompy sprężonego powietrza wchodzi kompresor o wydajności min. 70l 
i ciśnieniu 3,5 Bara z rezerwuarem ze stali szlachetnej o pojemności min. 4 l i 
elektrozaworem wyrównującym ciśnienie
– butla 10 litrowa na sprężone powietrze z reduktorem

13.2 Pojedyncze gniazdo ścienne panelowe, monoblokowe (do pompy)

14. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY
14.1 Wymiary przedziału medycznego:

- długość przedziału medycznego minimum 3250 mm,
- szerokość przedziału medycznego minimum 1750 mm,



- wysokość przedziału medycznego minimum 1850 mm

14.2

Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym zapewniająca 
możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem 
medycznym a kierującym ambulansem, przegroda ma być wyposażona w drzwi 
przesuwane mechanicznie (minimalna wysokość przejścia: 1800 mm, minimalna 
szerokość przejścia: 400 mm)

14.3

Przy przegrodzie zespół szafek z miejscami mocowania walizki lub torby 
medycznej wyjmowane do wewnątrz przedziału medycznego z blatem roboczym 
wykończonym  blachą nierdzewną, zabudowa ściany działowej nie powinna 
ograniczać wejścia do przedziału pacjenta) – ostateczna wersja zabudowy 
przedziału pacjenta do uzgodnienia po podpisaniu umowy 

14.4 Przy przegrodzie fotel u wezgłowia noszy z podnoszonym siedziskiem do pionu, 
do przewozu 1 osoby w pozycji siedzącej

14.5

Przy prawej ścianie fotel obrotowy z regulowanym  kątem oparcia pod plecami 
oraz z podnoszonym siedziskiem do pionu z możliwością przesuwu fotela wzdłuż 
osi pojazdu, siedzisko fotela powinno być zamontowane na wysokości od 40cm 
do 50 cm od podłogi umożliwiające stabilne postawienie nóg na podłodze przez 
osobę dorosłą

14.6 Wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa

14.7

Przy ścianie bocznej zestaw szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, 
zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam 
przedmiotów, zapewniający możliwość montażu butli tlenowych (2 duże i 2 małe) 
wraz z uchwytami innego sprzętu medycznego – miejsce montażu 2 butli małych 
w uzgodnieniu z Zamawiającym

14.8
Schowek wewnętrzny na dodatkowe wyposażenie ortopedyczne z łatwym 
dostępem w każdych warunkach (unieruchomienie kończyn, miednicy, 
kręgosłupa)

14.9 Szafka na leki z zamknięciem uniemożliwiającym samoczynne otwarcie w czasie 
jazdy

14.1
0

Miejsce na 2 torby lekarskie lub plecaki ( o minimalnych wym. wys.-58 cm, szer.- 
51 cm i gł.- 26 cm) wraz z ich mocowaniem – zaczepy, paski do mocowania toreb, 
plecaków – umiejscowienie, koncepcja do uzgodnienia po podpisaniu umowy

14.1
1

Ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, 
odporne na środki myjąco – odkażające bez ostrych krawędzi w kolorze białym

14.1
2

Podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną połączoną 
szczelnie z pokryciem boków, wzmocniona, umożliwiająca mocowanie noszy 
głównych

14.1
3

Wentylator dachowy z lampą wewnętrzną zapewniający ponad 20 krotną 
wymianę powietrza na godzinę w przedziale medycznym

14.1
4

Szyna do mocowania sprzętu na ścianie bocznej typu „Modura” dł. Min. 30 cm 
oraz min. 2 uchwyty sufitowe dla personelu

14.1
5

Na ścianie lewej, szyny wraz z panelami do mocowania uchwytów dla sprzętu 
medycznego. Panele mają mieć możliwość demontażu oraz przesuwu wzdłuż osi 
pojazdu tj. możliwość rozmieszczania sprzętu wg uznania Zamawiającego.
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. 
sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego.



14.1
6

Miejsce mocowania defibrylatora będącego na wyposażeniu Zamawiającego, 
umożliwiające wykorzystanie w czasie jazdy.

14.1
7 Miejsce mocowania respiratora umożliwiające wykorzystanie w czasie jazdy

14.1
8

Miejsce mocowania pomp infuzyjnych (będących na wyposażeniu 
Zamawiającego)

14.1
9

Miejsce mocowania ssaka akumulatorowo-sieciowego (będącego na wyposażeniu 
Zamawiającego)

14.2
0 Miejsce mocowania krzesełka kardiologicznego

14.2
1 Miejsce mocowania noszy podbierających  

14.2
2 Miejsce mocowania deski ortopedycznej 

14.2
3 Sufitowe uchwyty do pojemników z płynami infuzyjnymi (min. 3 szt.)

14.2
4

Centralna instalacja tlenowa z min 3 punktami poboru typu AGA – gniazda o 
budowie monoblokowej panelowej (2 na ścianie bocznej, 1 na suficie)

14.2
5

Energooszczędne światło  typu LED umieszczone po obu stronach górnej części 
przedziału medycznego min. 4 punkty świetlne, zapewniające prawidłowe 
oświetlenie przedziału medycznego, min 2 halogenowy punkt świetlny nad 
noszami w suficie umożliwiający bezpieczną obsługę pacjenta

14.2
6

Pojemnik do podgrzewania płynów infuzyjnych o pojemności min. 3 litry 
(termobox) stanowiący element zabudowy wyposażony w termoregulator

14.2
7

Butle tlenowe 10  l szt. 2 z reduktorami o konstrukcji umożliwiającej montaż i 
demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy. Manometr reduktora 
zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi

14.2
8

Zamontowany panel sterujący informujący o temp. w przedziale i na zewnątrz, z 
funkcją zegara, kalendarza (dzień – miesiąc - rok), temp. w termoboksie, 
zarządzający system ogrzewaniem przedziału, klimatyzacji oraz z funkcją 
automatycznego utrzymania zadanej temperatury wysoko kontrastowym 
kolorowym wyświetlaczem dotykowym zapewniającym dobrą widoczność z 
możliwością zmiany kontrastu dzień / noc

14.2
9

Instalacja próżniowa z regulacją siły ssania oraz   manometrem podciśnienia.
Zestaw musi zawierać: słój z  tworzywa sztucznego przystosowany do sterylizacji 
o poj.   min.  1 l. z zaworem antyprzelewowym z możliwością  szybkiego 
demontażu
w celu wymiany, przewód ssący silikonowy o dł.  min. 1,5 m zakończony 
łącznikiem do  cewników

14.3
0 Miejsce do umocowania  min 3 szt. pudełek na rękawiczki jednorazowe

14.3
1

Uchwyt służący personelowi lub pacjentom w trakcie wsiadania/wysiadania z 
ambulansu

14.3
2

Ogrzewanie postojowe z sieci 230V – jako dodatkowy podgrzewacz przedziału 
medycznego o mocy min. 2100 W – zamocowany w pozycji poziomej w taki 
sposób aby wylot ogrzanego powietrza był skierowany do środka przedziału.



14.3
3 Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym

15.  LAWETA

15.1

Laweta pneumatyczna lub hydropneumatyczna, tłumiąca drgania z czujnikiem 
dociążeniowym, z możliwością usztywnienia do zabiegów RKO. 
 Wykonana ze stali nierdzewnej.
Zasilana z instalacji 12 V, sterowana elektrycznie, umożliwiająca przesów boczny.
Waga platformy maks. do 100 kg, o wysokości umożliwiającej bezproblemowy 
załadunek transportera z inkubatorem.
Obciążenie dopuszczalne min. 250 kg.

producent.............................................................. model/typ.....................................................
do oferty należy dołączyć folder reklamowy opisujący lawetę oraz kopię deklaracji zgodności z 
normą PN EN 1789 i PN EN 1865-5

16. PLATFORMA NOŚNA POD INKUBATOR 

16.1
Platforma nośna pod inkubator ATOM V808 będący na wyposażeniu 
Zamawiającego, 
 -  przystosowana do transportu inkubatora wraz z niezbędnym wymienionym 
poniżej wyposażeniem medycznym i mocowana do transportera 
wielopoziomowego jezdnego w sposób rozłączny gwarantujący bezpieczeństwo,

16.2 - umożliwiająca szybki montaż i demontaż bez użycia jakichkolwiek narzędzi
16.3 - platforma ma posiadać min. 4 składane uchwyty do przenoszenia
16.4 - ma posiadać system zasilania w postaci centralnej listwy zasilającej

16.5 - kable elektryczne i przyłącza do tlenu i powietrza, mają być w sposób solidny 
przymocowane do platformy

16.6 - ma posiadać miejsce montażu min. 2 sztuk butli z tlenem o pojemności do 10 
litrów

16.7 - ma posiadać miejsce montażu min. 1 sztuk butli z powietrzem o pojemności do 
10 litrów

16.8 -  nawilżacz do respiratora zasilany przez przetwornicę mocowany w sposób 
rozłączny do platformy nośnej – stanowi własność Zamawiającego

16.9 - pompy infuzyjne strzykawkowe mocowane w sposób rozłączny i bezpieczny - 
stanowiące własność Zamawiającego

16.1
0

- ssak OB1000 z własnym akumulatorem, mocowany  w sposób rozłączny do 
platformy nośnej - stanowiący własność Zamawiającego

16.1
1

- monitor transportowy PROPAQ CS mocowany w sposób rozłączny do platformy 
nośnej - stanowiący własność Zamawiającego

16.1
2

- respirator transportowy mocowany w sposób rozłączny do platformy nośnej – 
opis poniżej

16.1
3

- transporter wielopoziomowy do inkubatora, opis poniżej, mocowany w sposób 
rozłączny do platformy nośnej

16.1
4

- system podaży i monitorowania tlenku azotu, opis poniżej, mocowany w sposób 
rozłączny



17. TRANSPORTER WIELOPOZIOMOWY POD INKUBATOR 

17.1 - z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z platformą nośną lub noszami, 
z możliwością zamiennego stosowania platformy z inkubatorem lub noszami

17.2 - wielopoziomowy z regulacją wysokości w minimum 6 poziomach, z niezależną 
regulacją przedniej i tylnej części

17.3 - system składanego podwozia zapewniający łatwy załadunek do ambulansu
17.4 - cztery kółka jezdne o średnicy minimum 15 cm

17.5
- możliwość skrętu wszystkich czterech kółek jezdnych o kąt co najmniej 180 
stopni tak aby był możliwy transport na wprost i bokiem, przy jeździe na wprost 
automatyczna blokada 2 kółek

17.6 - możliwość zahamowania co najmniej 2 kółek

17.7 - z systemem mocowania transportera na lawecie zgodny z wymogami PN EN 
1789

17.8
- z systemem zabezpieczającym przed niekontrolowanym złożeniem podwozia w 
przypadku gdy kółka najazdowe nie opierają się na lawecie a zwolniona jest 
blokada przednich goleni

17.9 - dodatkowy system zabezpieczeń przed wyjazdem z karetki w przypadku 
niepełnego rozłożenia i zablokowania się podwozia transportera

17.1
0

- z dodatkowym systemem zabezpieczającym przed niekontrolowanym złożeniem 
i opadnięciem w dół w  wyniku przypadkowego zwolnienia dźwigni lub 
mechanizmu składania 

17.1
1

- z systemem automatycznego składania i rozkładania podwozia transportera przy 
załadunku i rozładunku zestawu transportowego do karetki bez konieczności 
przyciskania jakichkolwiek dźwigni lub przycisków zwalniających mechanizm 
składania podwozia 

17.1
2 - ciężar transportera nie więcej niż 28 kg

17.1
3 - dopuszczalne obciążenie transportera min. 230 kg

18. Respirator transportowy noworodkowy
18.1. producent.............. model/typ....................
18.2. do stosowania podczas transportu w i poza ambulansem 
18.3 Zasada działania: czasowo - zmienny generator ciśnienia

18.4. zasilanie i sterowanie  wentylacji pneumatyczne z przenosnego lub stacjonarnego 
źródła telnu
Odporny na wstrząsy i uderzenia,spełniający wymogi normy PN EN -794 -3

18.5. dostępne tryby wspomagania oddechowego: min. IMV,, CMV, PEEP,CPAP, 
18.6. czas wydechu min. 0,25 – 4 sek. płynna regulacja czasu wydechu
18.7. czas wdechu min. 0,25 – 2 sek. płynna regulacja czasu wdechu
18.8. Regulacja ciśnienia wdechowego płynna w zakresie min. 15-70 cm H2O
18.9. PEEP/CPAP min. 0-18cm H20
18.10. stężenie tlenu 21-100%



18.11. Alarmy optyczne i akustyczne

18.12.
Manometr zegarowy (mechaniczny) ciśnienia w układzie oddechowym
wskaźnik ciśnienia tlenu zasilającego i powietrza zasilającego

18.13. przepływ w zakresie min. 0 – 10 l/min
18.14. Waga kompletnego respiratora mak. 4 kg

18.15.
uchwyt  do montażu w karetce N na platformie nośnej zgodny z wymogami 
normy PN- EN 1789+A1:2011

18.16. objęty certyfikatami bezpieczeństwa transportu w ambulansie
18.17. zgodny z ustawą o wyrobach medycznych, normy PN EN 1789, 

19. Dozownik tlenku azotu z analizatorem NO i NO2 wraz z monitorem
19.1.   producent.............. model/typ....................

19.2. zapewniający dokładne i stabilne podawanie tlenku azotu ( NO ) oraz 
monitorowanie jego stężenia w czasie wentylacji mechanicznej

19.3. współpracujący z respiratorem dowolnego typu, w tym również z respiratorem 
oscylacyjny 

19.4.

Funkcje zestawu:

dozowanie dopływu NO do układu oddechowego respiratora wg stałej 
nastawionej wartości
monitorowanie wdechowego stężenia NO
pomiar stężenia NO2

metoda pomiaru bocznostrumieniowa, pomiar metodą elektrochemiczną
pokaz wyników pomiarów na wyświetlaczu z podświetleniem
czas reakcji ogniwa elektrochemicznego 

19.5.

Alarmy:
alarm blokady przepływu ( obstrukcji) w linii zasilającej i pomiarowej
alarm przekroczenia i spadku nastawionej koncentracji NO
alarm przekroczenia stężenia NO2 

19.6.
Zasilanie:
elektryczne 230V 50 Hz
gazowe z butli zawierającej NO w azocie 

19.7.

Wyposażenie:
reduktor do butli NO  z szybkozłączką – 2 szt.
wąż zasilający z szybkozłączką,  łączący reduktor z zestawem
jednorazowy zestaw pacjenta do połączenia z układem oddechowym – 10 
kompletów dla noworodków
elektroniczny regulator przepływu
komplet mocowań zestawu do terapii tlenkiem azotu w ambulansie do 
posiadanego przez Zamawiającego inkubatora transportowego ATOM
butla 10 litrowa napełniona NO w N2 udostępniona Zamawiającemu na czas 
rozruchu

19.8. Mocowanie i uruchomienie w ambulansie Zamawiającego
19.9. karta gwarancyjna i instrukcja obsługi
19.1

0 zgodność z ustawą o wyrobach medycznych, normą PN-EN 1789



20.  WYMAGANIA OGÓLNE

20.1

Dopuszczalna masa całkowita dmc (brutto) ambulansu nie może przekraczać 3,5 
t. wliczając w to masę pojazdu gotowego do jazdy, wyposażenie medyczne i 
techniczne oraz masę osób (4+1)
Zaleca się aby masę całkowitą dmc (brutto) pojazdu skompletowanego określił 
producent.
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ważenia 
kontrolnego przedmiotu zamówienia.

20.2 Wymagany okres gwarancyjny dla pojazdu bazowego, ambulansu z zabudową i 
wyposażenia specjalistycznego – minimum 24 miesiące, określone w ofercie

20.3 Zamontowany sprzęt medyczny i specjalistyczny podlega wymaganym 
przeglądom technicznym w trakcie okresie gwarancji 

20.4

Wszystkie urządzenia medyczne jak i elementy wyposażenia muszą się dać 
pewnie i szybko zamontować w wyznaczonych do tego miejscach, zamocowania 
muszą zapobiegać przesuwaniu, drganiom, podskakiwaniu sprzętu w trakcie 
ruchu, przyśpieszania i hamowania ambulansu. W miejscach zawieszenia, 
mocowania: noszy podbierających, krzesełka kardiologicznego, desek 
ortopedycznych należy zastosować elementy tłumiące drgania i hałasy powstające 
podczas ruchu ambulansu.

20.5 Wszystkie miejsca siedzące muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa i 
zagłówki

20.6 Koło zapasowe umieszczone poza przedziałem medycznym – w miejscu 
umożliwiającym jego wymianę przez kierującego ambulansem

20.7 Szczegółowa koncepcja zabudowy wnętrza do uzgodnienia z Zamawiającym po 
podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do ostatecznej zabudowy ambulansu.

21. GWARANCJA:

21.1 Na pojazd (mechaniczna) minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów,

21.2 Na powłokę lakierniczą minimum 36 miesięcy,

21.3 Na perforację nadwozia minimum 120 miesięcy,

21.4 Na zabudowę medyczną oraz sprzęt medyczny – minimum 24 miesiące 
PARAMETR PUNKTOWANY

22.  DOKUMENTY POJAZDU: po I etapie zamówienia

22.1 karta pojazdu – wypełniona dla pojazdu bazowego (wymagane do rejestracji 
pojazdu)

22.2 wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego (wymagane do 
rejestracji pojazdu)

22.3 instrukcja obsługi pojazdu,
22.4 książka obsług (przeglądów) pojazdu,

22.5 karta gwarancyjna pojazdu,



22.6 instrukcja obsługi centralnego zamka oraz immobilizera i auto alarmu jeśli są 
zamontowane i nie opisane w instrukcji pojazdu

22.7 Karta gwarancyjna auto alarmu (jeśli nie jest wyposażeniem fabrycznym pojazdu)

22.8 Karta gwarancyjna centralnego zamka (jeśli nie jest wyposażeniem fabrycznym 
pojazdu) 

23. Wraz z kompletnym ambulansem (II etap zamówienia)
wykonawca musi przekazać

23.1 - instrukcja obsługi urządzeń przedziału medycznego wraz z pokazaniem ich 
rozmieszczenia (rysunek, zdjęcie)

23.2 - instrukcja obsługi i konserwacji platformy nośnej pod inkubator
23.3 - instrukcja obsługi i konserwacji transportera 
23.4 - Instrukcja obsługi i konserwacji elektrycznego ogrzewacza wnętrza
23.5 - karta gwarancyjna zabudowy przedziału medycznego

23.6 - karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne sprzętu medycznego 
zamontowanego w przedziale medycznym ambulansów

23.7 - karta gwarancyjna sygnalizacji pneumatycznej

23.8 - schemat rozmieszczenia przekaźników i bezpieczników chroniących instalacje 
elektryczne ambulansu

23.9 - wykaz łącznie z adresami, zlokalizowanych najbliżej siedziby Zamawiającego 
autoryzowanych stacji obsług i napraw gwarancyjnych pojazdu bazowego

Uwaga:
Wykonawca winien podać Zamawiającemu zalecane środki do zmywania powierzchni i
dezynfekcji przedmiotu zamówienia (podać nazwy zlecanych środków):
- podłogi - …..................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................
- ścian bocznych wraz z elementami zabudowy - ….....................................................................
…....................................................................................................................................................
- oparcia foteli - ….........................................................................................................................
…....................................................................................................................................................
- elementów metalowych - …........................................................................................................ 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

..........................dnia.......................                                    
               ....................................................................................
            podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

Część 3.

Oferowany sprzęt medyczny dla potrzeb zespołów ratownictwa medycznego WPR SP ZOZ  w 
Lublinie spełnia nw parametry:

1. ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
    ( Dz. U. z 2015 poz. 876).
2. oferowany sprzęt medyczny musi spełniać wymagania normy PN-EN 1865 dla sprzętu
    medycznego i normy PN-EN 1789 + A1 dla pojazdów medycznych i ich wyposażenia oraz
    spełniać wszystkie warunki określone niniejszej SIWZ.
3. ma spełniać określone poniżej wymagania dodatkowe:

Część 3. Sprzęt medyczny. Spełnia 
tak/nie

1. Plecak medyczny - szt. 25
1.1. producent.............. model/typ...................

1.2. - plecak przeznaczony do przechowywania i transportu zestawu leków i sprzętu ratowniczego 
stosowanego w stanach zagrożenia życia przez zespoły  ratownictwa medycznego S i P,  

1.3. - uchwyt do przenoszenia w ręku oraz szelki z pasem biodrowym; szelki o szer. min. 6 cm, 
wzmocnione na całej długości i dodatkowo zabezpieczone przed wrzynaniem się w ramię, miejsca 
wszycia szelek do plecaka wzmocnione podwójnym materiałem i szwami,

1.4. - wykonany z materiału odpornego na eksploatację w ekstremalnych warunkach, wodo-odpornego, 
typu CORDURA 1000 lub (równoważny),  

1.5. - plecak usztywniony z możliwością wyjęcia usztywnienia; usztywnienie z dodatkowymi 
wkładkami amortyzującymi uderzenia,

1.6. - minimum 2 komory wewnętrzne z możliwością umieszczania materiałów opatrunkowych w 
sposób stabilny, z miejscem na drobny sprzęt- wykonanym z przezroczystej folii odpornej na 
zgniecenia; z oddzielną komorą na sprzęt do intubacji, z miejscem na płyny infuzyjne wewnątrz 
komory głównej; z odrębnymi demontowanymi organizerami na zestawy min. 3 szt.,

1.7. - pokrycie wewnętrzne  łatwo zmywalne,

1.8. - co najmniej 3 kieszenie zewnętrzne,

1.9. - wyjmowane ampularium na min. 80  ampułek, odpowiednio usztywnione, zabezpieczające 
ampułki przed stłuczeniem, z możliwością odczytu nazw leków bez wyjmowania

1.10. - wyjmowane, usztywnione i zapinane suwakiem etui na zestaw narkotyków ( min.9 szt.),

1.11. - zapinany na 2 suwaki wszyte podwójnymi szwami, z zastosowaniem wytrzymałych nici, 
końcówki suwaków zabezpieczone przed uszkodzeniem, wyposażone w dodatkowe sznurki 
ułatwiające zasuwanie

1.12. - plecy i spód plecaka zabezpieczone przed ścieraniem,

1.13. - 2-letnia gwarancja na suwaki i ścieralność materiału,

1.14. - wymiary wraz z kieszeniami zewnętrznymi bocznymi w zakresie: wysokość 58 cm (+/- 4 cm), 
szerokość 51 cm (+/- 4 cm), głębokość 26 cm (+/- 4 cm),

1.15. - plecak w kolorze czerwonym z elementami odblaskowymi,

1.16. - oznakowanie dodatkowe: trwały napis  WPR SP ZOZ w Lublinie,



1.17. - załączyć foldery z danymi technicznymi, 

1.18. - załączyć atest na materiał z którego wykonany jest plecak,

2. Torby medyczne - szt. 25
2.1. - producent.............. model/typ...................

2.2. - wykonane z materiału odpornego na eksploatację w ekstremalnych warunkach, wodo-odpornego,
   typu CORDURA 1000 lub równoważny,  

2.3. - z uchwytem do przenoszenia w ręku  i na ramieniu, uchwyt o szer. min. 6 cm, wzmocnione na
  całej długości i dodatkowo zabezpieczone przed wrzynaniem się w ręce i ramię, miejsca wszycia
  uchwytów do torby wzmocnione podwójnym materiałem i szwami, 

2.4. - torby usztywniane, usztywnienie z dodatkowymi wkładkami amortyzującymi uderzenia, szybki 
demontaż usztywnień i wkładek amortyzujących,

2.5. - liczne przegrody, kieszenie i uchwyty we wnętrzu,

2.6. - oddzielne torebki na zestaw m.in. intubacyjny, wkłucia (min. 3 szt.), 

2.7. - pokrycie wewnętrzne łatwo zmywalne,

2.8. - co najmniej 3 kieszenie zewnętrzne,

2.9. - wyjmowane ampularium na min. 80 ampułek, odpowiednio usztywnione, zabezpieczające 
ampułki przed stłuczeniem, z możliwością odczytu nazw leków bez wyjmowania

2.10. - wyjmowane, usztywnione i zapinane suwakiem etui na zestaw narkotyków ( min.9 szt.),

2.11. - zapinane na 2 suwaki wszyte podwójnymi szwami, z zastosowaniem wytrzymałych nici, 
końcówki suwaków zabezpieczone przed uszkodzeniem, wyposażone w dodatkowe sznurki 
ułatwiające zasuwanie,

2.12. - spód torby zabezpieczony przed ścieraniem,

2.13. - 2-letnia gwarancja na suwaki i ścieralność materiału,

2.14. - wymiary wraz z kieszeniami zewnętrznymi w zakresie: wysokość 28 cm  (+/- 2 cm), szerokość 51 
cm  (+/- 2 cm), głębokość 34 cm (+/- 2 cm),

2.15. - torby w kolorze czerwonym z elementami odblaskowymi, 

2.16. - oznakowanie dodatkowe: trwały napis WPR SP ZOZ w Lublinie,

2.17. - załączyć foldery z danymi technicznymi, 

3. Kleszczyki Magilla dla dorosłych i dzieci,  66 szt.
3.1 3 rozmiary: duże , średnie, małe ( po 22 sztuki w każdym rozmiarze)

3.2 Wykonane ze stali nierdzewnej. 

3.3 Wielokrotnego użytku, z możliwością  sterylizacji.

3.4 Kleszczyki z wygięciem anatomicznym

4. Nożyce ratownicze wielofunkcyjne 22 sztuki
4.1 Wykonane ze stali nierdzewnej, masywne

4.2 Funkcja młotka do zbijania szyb, część rękojeści ergonomicznie przystosowana do dłoni

4.3 Osłona rękojeści chroniąca przed mechanicznymi uszkodzeniami

4.4 Przeznaczone do cięcia grubych ubrań oraz pasów bezpieczeństwa w samochodach

4.5 Oburęczne

4.6 Możliwość pracy w rękawicach

5. Pulsoksymetr  z funkcją kapnometrii szt. 15
5.1 - Producent.................... model/typ....................

5.2 stosowany w warunkach pogotowia ratunkowego,

5.3 urządzenie niewielkie,  wielorazowego użytku, proste w obsłudze,  łączące w sobie funkcje 



pulsoksymetrii i kapnometrii, 

5.4 umożliwia zarówno ciągłe monitorowanie, jak i pojedyncze pomiary saturacji, pulsu i stężenia 
dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu u pacjentów dorosłych i dzieci,

5.5 spełniający normę PN-EN ISO 80601-2-61:2011,

5.6 pomiar stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu w strumieniu głównym,  

5.7 urządzenie gotowe do przeprowadzenia pomiarów natychmiast po uruchomieniu,

5.8 zintegrowany, wielorazowy czujnik palcowy dla dorosłych i dzieci,

5.9 czujnik wielorazowy CO2, łącznik do detektora CO2,

5.10 duży, czytelny, cyfrowy wyświetlacz typu LED lub porównywalny do odczytu mierzonych wartości 
saturacji, pulsu oraz wskaźnik poziomu CO2,

5.11 funkcja alarmu bezdechu,

5.12 alarmy wizualne i dźwiękowe sygnalizujące przekroczenie wartości granicznych SpO2 i pulsu,

5.13 odporny na upadki, wstrząsy, wibracje i uszkodzenia mechaniczne,

5.14 trwała konstrukcja,

5.15 zasilany za pomocą baterii dostępnych w ogólnej sprzedaży, min. 20 godzin ciągłej pracy przy 
zasilaniu bakteryjnym,

5.16 baterie w komplecie,

5.17 pokrowiec,

6. Aparat do mierzenia ciśnienia krwi - szt. 22
6.1 - Producent.................... model/typ....................

6.2 ręczny, przenośny, zegarowy z manometrem,
6.3 stetoskop w komplecie – 22 sztuki (dla dorosłych)
6.4 stetoskop dla noworodków – 2 sztuki
6.5 komplet mankietów dla dorosłych, dorosłych otyłych, dzieci, niemowląt, 

noworodków tj po 1 szt. każdego rozmiaru dla danego aparatu 
6.6 mankiety z tworzywa umożliwiającego dezynfekcję i mycie, zapinane na rzep,
6.7 spust powietrza regulowany zaworem obrotowym,
6.8 gruszka z łyżką metalową ułatwiająca napełnianie,
6.9 dokładność pomiaru +/- 3 mmHg,
6.10 odporny na wstrząsy,
6.11 gwarancja na kalibrację min 5 lat,

7. Glukometr szt. 15
7.1 - Producent.................... model/typ....................

7.2 wielokrotnego użytku, w kpl. z nakłuwaczami i paskami (do wykonania min.100 pomiarów),

7.3 możliwość wykonania pomiaru z małej kropli krwi,

7.4 czytelny wyświetlacz,

7.5 odporny na uszkodzenia mechaniczne,

7.6 zasilanie bateryjne lub akumulatorowe, dostępne w ogólnej sprzedaży,

7.7 pokrowiec,

7.8 pamięć pomiarów i daty,

7.9 krótki czas pomiaru,



Uwaga:
1. Wykonawca realizujący zamówienie dostawy sprzętu medycznego wszelkie inne foldery, ulotki
    instrukcje obsługi, ksiażeczki gwarancyjne dołączy poczas przekazania sprzętu.
2.Wykonawca zobowiązany jest w terminie dostawy do instruktażu obsługi dla personelu
     medycznego i ich przeszkolenia odnośnie obsługi zaoferowanego przedmiotu zamówienia. 
3. Wykonawca winien podać Zamawiającemu zalecane środki do zmywania powierzchni 
    przedmiotu zamówienia (podać nazwy zlecanych środków) .......................................................
    ......................................................................................................................................................
    ......................................................................................................................................................
Wymagania dotyczące gwarancji:
Wykonawca oświadcza , że na przedmiot zamówienia udzieli gwarancji ......... m-cy

..............., dnia........................     ...................................................................................
    podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

Część 4.

Oferowany sprzęt medyczny dla potrzeb zespołów ratownictwa medycznego WPR SP ZOZ  w 
Lublinie spełnia nw parametry:

1. ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
    ( Dz. U. z 2015 poz. 876).
2. oferowany sprzęt medyczny musi spełniać wymagania normy PN-EN 1865 dla sprzętu
    medycznego i normy PN-EN 1789 + A1 dla pojazdów medycznych i ich wyposażenia oraz
    spełniać wszystkie warunki określone niniejszej SIWZ.
3. ma spełniać określone poniżej wymagania dodatkowe:

Część 4. Sprzęt medyczny. Spełnia 
tak/nie

1. Materac transportowy – szt. 21.
1.1.

Producent........................................... model/typ.....................................................

1.2. Materac transportowy wykonany- z materiału zmywalnego, o szczelnej powłoce

1.3. Całkowita grubość materaca 5 – 6 cm

1.4. Odporny na działanie środków dezynfekujących i na ścieranie

1.5. Posiadający co najmniej 12 ergonomicznych uchwytów do przenoszenia pacjentów, wbudowanych 
w konstrukcję materaca. Zamawiający nie dopuszcza aby uchwyty były doszywane lub w inny 
sposób przytwierdzane do materaca jako zewnętrzny element. Ponadto uchwyty muszą być 
wzmocnione, tj posiadające odpowiednią wytrzymałość, umożliwiające przenoszenie pacjenta 
otyłego.

1.6. Materac dostosowany do transportu pacjenta, do kształtu noszy będących na wyposażeniu WPR SP 
ZOZ w Lublinie (wymiary noszy: długość 1970 mm, szerokość 550 mm)   i umożliwiający 
ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych.

Uwaga:
1. Wykonawca realizujący zamówienie dostawy sprzętu medycznego wszelkie inne foldery, ulotki
    instrukcje obsługi, ksiażeczki gwarancyjne dołączy poczas przekazania sprzętu.
2.Wykonawca zobowiązany jest w terminie dostawy do instruktażu obsługi dla personelu
     medycznego i ich przeszkolenia odnośnie obsługi zaoferowanego przedmiotu zamówienia. 
3. Wykonawca winien podać Zamawiającemu zalecane środki do zmywania powierzchni 
    przedmiotu zamówienia (podać nazwy zlecanych środków) .......................................................
    ......................................................................................................................................................
    ......................................................................................................................................................
Wymagania dotyczące gwarancji:
Wykonawca oświadcza , że na przedmiot zamówienia udzieli gwarancji ......... m-cy

...............dnia........................     ...................................................................................
    podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy





Załącznik Nr 2e do SIWZ

..................................
pieczęć Wykonawcy

Nr sprawy: TZ- ___ / 15   

   
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

Część 5.
Oferowany sprzęt medyczny dla potrzeb zespołów ratownictwa medycznego WPR SP ZOZ  w 
Lublinie spełnia nw parametry:

1. ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
    ( Dz. U. z 2015 poz. 876).
2. oferowany sprzęt medyczny musi spełniać wymagania normy PN-EN 1865 dla sprzętu
    medycznego i normy PN-EN 1789 + A1 dla pojazdów medycznych i ich wyposażenia oraz
    spełniać wszystkie warunki określone niniejszej SIWZ.
3. ma spełniać określone poniżej wymagania dodatkowe:

Część 5. Sprzęt medyczny.  Spełnia 
tak/nie

1. Reduktor butlowy z przepływomierzem - szt. 6
1.1 - producent.................................................. model/typ........................................................

1.2 - z przepływomierzem obrotowym do mocowania na butli bez użycia narzędzi,

1.3 - manometr ciśnienia wejściowego,

1.4 - zawór bezpieczeństwa zamykający przepływ w przypadku niekontrolowanego wzrostu ciśnienia
  wyjściowego, 

1.5 - dostosowany do pracy w karetkach pogotowia ratunkowego,

1.6 - przepływ tlenu  0 – 25l/min,

1.7 - praca do 200 atmosfer,

1.8 - pokrętło przepływomierza metalowe , nie wystające poza korpus reduktora,

1.9 - manometr zabezpieczony przed uszkodzeniami,

1.10 - standardowe , wbudowane gniazdo AGA w ambulansie

1.11 - z możliwością podłączenia bezpośrednio do maski tlenowej lub  dozownika wąsów,

1.12 - zabezpieczony przed wstrząsami,

1.13 - spełnia normę: EN 10524-1,

1.14 - załączyć foldery z danymi technicznymi,

2. Dozownik tlenu, sekwencyjny - szt. 6
2.1 - producent........................................ model/typ.................................................
2.2 - do gniazda ściennego typu AGA,

2.3 - z możliwością przepływu 0 – 25 l/min,

2.4 - z możliwością podłączenia bezpośrednio do maski tlenowej lub dozownika wąsów,

2.5 - pokrętło przepływomierza metalowe, nie wystające poza korpus,

2.6 - zabezpieczony przed wstrząsami,

2.7 - spełnia normę: EN 10524-1,

2.8 - załączyć foldery z danymi technicznymi,



3. Butla tlenowa aluminiowa DIN 2,7 litra - szt. 20
3.1 - producent............................................ model/typ.........................................
3.2 - możliwość napełniania do 200 atmosfer,

3.3 - ze stopu aluminium, bez szwu,

3.4 - z płaskim dnem

3.5 - kolor - biały

3.6 - załączyć foldery z danymi technicznymi,

Uwaga:
1. Wykonawca realizujący zamówienie dostawy sprzętu medycznego wszelkie inne foldery, ulotki
    instrukcje obsługi, ksiażeczki gwarancyjne dołączy poczas przekazania sprzętu.
2.Wykonawca zobowiązany jest w terminie dostawy do instruktażu obsługi dla personelu
     medycznego i ich przeszkolenia odnośnie obsługi zaoferowanego przedmiotu zamówienia. 
3. Wykonawca winien podać Zamawiającemu zalecane środki do zmywania powierzchni 
    przedmiotu zamówienia (podać nazwy zlecanych środków) .......................................................
    ......................................................................................................................................................
    ......................................................................................................................................................

Wymagania dotyczące gwarancji:
Wykonawca oświadcza , że na przedmiot zamówienia udzieli gwarancji ......... m-cy

...............dnia........................     ...................................................................................
    podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy



Załącznik Nr 2 f do SIWZ

..................................
pieczęć Wykonawcy

Nr sprawy: TZ- ___ / 15   

   

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE
Część 6.

Oferowany sprzęt medyczny dla potrzeb zespołów ratownictwa medycznego WPR SP ZOZ  w 
Lublinie spełnia nw parametry:

1. ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
    ( Dz. U. z 2015 poz. 876).
2. oferowany sprzęt medyczny musi spełniać wymagania normy PN-EN 1865 dla sprzętu
    medycznego i normy PN-EN 1789 + A1 dla pojazdów medycznych i ich wyposażenia oraz
    spełniać wszystkie warunki określone niniejszej SIWZ.
3. ma spełniać określone poniżej wymagania dodatkowe:

Część 6. Sprzęt medyczny.                                                                                       Spełnia
 tak/nie

1. Urządzenie do dezynfekcji ambulansów - szt. 1
1.1. producent.............. model/typ....................
1.2. -  przeznaczone do dezynfekcji pomieszczeń ( powierzchni i powietrza za pomocą dyfuzji „suchej

    mgły”),

1.3. - proste w obsłudze, przenośne, do stosowania w ambulansie,

1.4. - waga urządzenia bez środka dezynfekującego max. do 7 kg,

1.5. - środek dezynfekujący nietoksyczny, bez pochodnych chloru i aldehydów, niekorozyjny,
   biodegradowalny, nie pozostawiający osadu, zapewniający bezpieczne środowisko
    mikrobiologiczne, wraz z urządzeniem 4 szt (opakowania) środka dezynfekującego

1.6. - dyfuzja środka w ambulansie do 6 min. ,

1.7. - możliwość użytkowania ambulansu po dezynfekcji po ok. 30 min.,

1.8. - niskie zużycie środka,

1.9. - automatyczne wyłączanie po etapie dyfuzji,

1.10. - w komplecie wszystkie  niezbędne elementy do pracy urządzenia wraz ze środkiem
  dezynfekcyjnym możliwym do zakupienia w Polsce ( 4 opakowania środka dezynfekującego do 
urządzenia),

1.11. - załączyć foldery z danymi technicznymi,

1.12. - wymagana tabliczka znamionowa z umieszczonym znakiem CE,

1.13. - przy naprawach gwarancyjnych udostępnienie urządzenia zastępczego w ramach oferowanej ceny

Uwaga:
1. Wykonawca realizujący zamówienie dostawy sprzętu medycznego wszelkie inne foldery, ulotki



    instrukcje obsługi, ksiażeczki gwarancyjne dołączy poczas przekazania sprzętu.
2.Wykonawca zobowiązany jest w terminie dostawy do instruktażu obsługi dla personelu
     medycznego i ich przeszkolenia odnośnie obsługi zaoferowanego przedmiotu zamówienia. 
3. Wykonawca winien podać Zamawiającemu zalecane środki do zmywania powierzchni 
    przedmiotu zamówienia (podać nazwy zlecanych środków) .......................................................
    ......................................................................................................................................................
    ......................................................................................................................................................

Wymagania dotyczące gwarancji:
Wykonawca oświadcza , że na przedmiot zamówienia udzieli gwarancji ......... m-cy

...............dnia........................     ...................................................................................
    podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy



Załącznik Nr 3 a do SIWZ

Nr sprawy: TZ –  06 / 15

Składając  ofertę  w  przetargu  nieograniczonym  na  dostawę  3 szt.  ambulansów  oraz sprzętu 
medycznego zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia za następującym wynagrodzeniem:

Ambulans sanitarny z wyposażeniem medycznym  (podać markę i typ) ...............................

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

CZĘŚĆ 1

Lp Opis Cena 
jednostkowa 

netto

Ilość Wartość netto Stawka 
podatku 

Vat

Wartość brutto

1 2 3 4 5 6 7

Etap I
1 Pojazd bazowy 2

Etap I Razem:
Etap II
1 Zabudowa pojazdu bazowego 

na ambulans sanitarny 
2

2 Laweta pod nosze 2
3 Nosze 2
4 Transporter pod nosze 2

Razem poz. 1-4
5 Respirator ratowniczo - 

transportowy
2

6 Ssak akumulatorowo – 
sieciowy

2

7 Defibrylator 2
8 Nosze Podbierające 2
9 Deska ortopedyczna dla 

dorosłych
2

10  Stacjonarny aparat do 
mierzenia ciśnienia

2

11 Krzesełko kardiologiczne z 
systemem zjazdowym po 
schodach

2

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY



12 Ssak  mechaniczny, ręczny 2
Razem poz. 5-12
Etap II Razem:
RAZEM  Wzam = Etap I + Etap II

Cena zamówienia Wzam:

    .............................. zł netto
    słownie: (........................................................................00/100 złotych),
    .............................. zł brutto
    słownie: (........................................................................00/100 złotych),
    .............................. zł kwota podatku VAT

    słownie: (..................................................................00/100 złotych),

..........................dnia.......................                                        
                                                  ....................................................................................

         podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy



Załącznik Nr 3 b do SIWZ

Nr sprawy: TZ –  06 / 15

Składając  ofertę  w  przetargu  nieograniczonym  na  dostawę  3 szt.  ambulansów  oraz sprzętu 
medycznego zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia za następującym wynagrodzeniem:

Ambulans sanitarny z wyposażeniem medycznym  (podać markę i typ) ...............................

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

CZĘŚĆ 2.

Lp Opis Cena netto Ilość Wartość netto Stawka 
podatku 
Vat

Wartość brutto

1 2 3 4 5 6 7

Etap I
1 Pojazd bazowy 1

Etap I Razem:
Etap II
1 Zabudowa pojazdu bazowego 

na ambulans sanitarny typu 
„N” 

1

2 Laweta pneumatyczna lub 
hydropneumatyczna

1

3 Transporter wielopoziomowy 
pod inkubator

1

4 Platforma nośna pod 
inkubator 

1

5 Respirator transportowy 
noworodkowy 

1

6 Dozownik tlenku azotu z 
analizatorem NO i NO2 wraz 
z monitorem

1

Etap II Razem:
RAZEM  Wzam = Etap I + Etap II

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY



Cena zamówienia Wzam:

    .............................. zł netto
    słownie: (........................................................................00/100 złotych),
    .............................. zł brutto
    słownie: (........................................................................00/100 złotych),
    .............................. zł kwota podatku VAT

    słownie: (..................................................................00/100 złotych),

..........................dnia.......................                                        
                                                  ....................................................................................

         podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy



Załącznik Nr 3 c do SIWZ

Nr sprawy: TZ –  06 / 15

Składając  ofertę  w  przetargu  nieograniczonym  na  dostawę  3 szt.  ambulansów  oraz sprzętu 
medycznego zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia za następującym wynagrodzeniem:

CZĘŚĆ 3

Lp Opis Cena netto Ilość Wartość netto Stawka podatku 
Vat

Wartość brutto

1 2 3 4 5 6 7

1 Plecak medyczny 25

2 Torby medyczne 25

3 Kleszczyki Magilla 
małe

22

4 Kleszczyki Magilla 
średnie

22

5 Kleszczyki Magilla 
duże

22

6 Nożyce ratownicze 
wielofunkcyjne

22

7 Pulsoksymetr  z funkcją 
kapnometrii

15

8 Aparat do mierzenia ciśnienia 
krwi 

22

8  Glukometr 15

Razem: 

Cena zamówienia:

….............................. zł netto, słownie: (............................................................................................................00/100zł) 
    
................................... zł kwota podatku VAT, słownie:(.............................................................................00/100 
zł),

................................. zł brutto,  słownie: (.........................................................................................00/100 złotych),

..........................dnia.......................                                        
                                                  ....................................................................................

         podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY



Załącznik Nr 3 d do SIWZ

Nr sprawy: TZ –  06 / 15

Składając  ofertę  w  przetargu  nieograniczonym  na  dostawę  3 szt.  ambulansów  oraz sprzętu 
medycznego zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia za następującym wynagrodzeniem:

CZĘŚĆ 4

Lp Opis Cena 
jednostkowa 

netto

Ilość Wartość netto Stawka podatku 
Vat

Wartość brutto

1 2 3 4 5 6 7

1 Materac transportowy 21

Razem: 

Cena zamówienia:

….............................. zł netto, słownie: (............................................................................................................00/100zł) 
    
................................... zł kwota podatku VAT, słownie:(.............................................................................00/100 
zł),

................................. zł brutto,  słownie: (.........................................................................................00/100 złotych),

..........................dnia.......................                                        
                                                  ....................................................................................

         podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY



Załącznik Nr 3 e do SIWZ

Nr sprawy: TZ –  06 / 15

Składając  ofertę  w  przetargu  nieograniczonym  na  dostawę  3 szt.  ambulansów  oraz sprzętu 
medycznego zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia za następującym wynagrodzeniem:

CZĘŚĆ 5

Lp Opis Cena netto Ilość Wartość netto Stawka podatku 
Vat

Wartość brutto

1 2 3 4 5 6 7

1 Reduktor butlowy z 
przepływomierzem

6

2 Dozownik tlenu, 
sekwencyjny

6

3 Butla tlenowa aluminiowa 
DIN 2,7 litra

20

Razem: 

Cena zamówienia:

….............................. zł netto, słownie: (............................................................................................................00/100zł) 
    
................................... zł kwota podatku VAT, słownie:(.............................................................................00/100 
zł),

................................. zł brutto,  słownie: (.........................................................................................00/100 złotych),

..........................dnia.......................                                        
                                                  ....................................................................................

         podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY



Załącznik Nr 3 f do SIWZ

Nr sprawy: TZ –  06 / 15

Składając  ofertę  w  przetargu  nieograniczonym  na  dostawę  3 szt.  ambulansów  oraz sprzętu 
medycznego zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia za następującym wynagrodzeniem:

CZĘŚĆ 6

Lp Opis Cena netto Ilość Wartość netto Stawka podatku 
Vat

Wartość brutto

1 2 3 4 5 6 7

1 Urządzenie do dezynfekcji 
ambulansów wraz ze 
środkiem dezynfekującym

1

2 Środek dezynfekujący 4

Razem: 

Cena zamówienia:

….............................. zł netto, słownie: (............................................................................................................00/100zł) 
    
................................... zł kwota podatku VAT, słownie:(.............................................................................00/100 
zł),

................................. zł brutto,  słownie: (.........................................................................................00/100 złotych),

..........................dnia.......................                                        
                                                  ....................................................................................

         podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY



Załącznik Nr 4 do SIWZ

Nr sprawy: TZ – 06 / 15

Składając ofertę  w przetargu nieograniczonym na dostawę  3 szt.  ambulansów  oraz sprzętu 
medycznego oświadczamy, że:

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z  2013 roku poz. 907 ze zm.),

...........................dnia.......................                                        ....................................................................................
            podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE
(zgodnie z art. 24)



 Załącznik Nr 5 do SIWZ

Nr sprawy: TZ – 06 / 15

Składając ofertę  w przetargu nieograniczonym na  dostawę  3 szt.  ambulansów  oraz sprzętu 
medycznego, oświadczamy, że spełniamy poniższe warunki:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
    prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, 

3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
    zamówienia,

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

...........................dnia.......................                                        ....................................................................................
            podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ust. 1)



Zał 6 a do SIWZ

  projekt  UMOWA  NR –       /      / 2015
 dostawa  ambulansów sanitarnych (dotyczy części 1 i 2)  

zawarta w Lublinie w dniu  ___________ r. pomiędzy:

Wojewódzkim Pogotowiem  Ratunkowym Samodzielnym Publicznym  Zakładem  Opieki 
Zdrowotnej  w   Lublinie,  20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8  wpisanym do Rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod 
numerem KRS 0000005890,
NIP: 712-241-34-74,   REGON: 431018621, 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Zdzisław  Kulesza     -  Dyrektor

na podstawie pobranego w dniu _______ r ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z art. 4 
ust. 4 aa ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj,  Dz. U. z 2013 r. poz. 1203 z późn. 
zm.), wydruku komputerowego (identyfikator wydruku: RS/__________________) zawierającego aktualne dane 
o Zamawiającym, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

a
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

zwana w dalszej części umowy "Wykonawcą".

Umowa zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy po przeprowadzeniu procedury o udzielenie 
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego art. 39-46  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami).  

§ 1 
1. Przedmiotem  niniejszej umowy jest dostawa __ szt. fabrycznie nowego/nowych – rok produkcji 

2015 ambulansu sanitarnego/ambulansów sanitarnych wraz ze sprzętem medycznym do bazy 
Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17. 

2. Dostawa ambulans-u/ów zrealizowana będzie w dwóch etapach : 
    Etap I – dostawa pojazd-u/ów bazow-ego/ych ( z możliwością adaptacji na ambulanse  
    sanitarne)  - zakończony protokołami odbioru i oddzielnymi fakturami za każdy pojazd bazowy. 
    Etap II – adaptacja pojazd-u/ów bazow-ego/ych ( zabudowa specjalistyczna ) na ambulans-/e  
    sanitarne  – zakończony protokołami odbioru i oddzielnymi fakturami za adaptację każdego  
    pojazdu (zabudowę specjalistyczną wraz ze sprzętem medycznym / wyposażeniem). 
3. Opis wymaganych warunków i parametrów technicznych dla obydwu etapów znajduje się w
    załączniku nr ___ do niniejszej umowy. 

§ 2 
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 jest fabrycznie
    nowy, wolny od wad, zgodny z normą PN EN 1789 +A1: 2011 dla ambulansu i PN-EN 1865 -1
    2010 dla sprzętu medycznego oraz z parametrami technicznymi opisanymi w  załączniku nr 1 do
     niniejszej umowy, odpowiada przepisom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
    dn. 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego
    wyposażenia  (Dz. U. z 2015 r. poz. 305 z późn. zm.) posiada niezbędne homologacje: na
    pojazd bazowy oraz kompletnie zabudowany ambulans sanitarny.



2. W I etapie zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć __ szt. pojazdu/pojazdów 
bazowego/bazowych do zabudowy na ambulanse sanitarne – zgodnych z  warunkami i 
parametrami technicznymi opisanymi w  załączniku nr 1 do niniejszej umowy wraz z 
dokumentami niezbędnymi do rejestracji i ubezpieczenia pojazdów takimi jak m.in. : karta 
pojazdu, świadectwo homologacji na  pojazd bazowy.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie protokólarnego odbioru pojazdu/pojazdów
    bazowego/bazowych, który nastąpi na terenie bazy Wykonawcy. Po dokonaniu protokólarnego 

odbioru  pojazdu/pojazdów bazowego/bazowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
faktury wraz z dokumentami o których mowa w ust. 2.

4. Zamawiający protokólarnie przekaże Wykonawcy pojazd/pojazdy bazowy/bazowe do 
zabudowy przez upoważnionych pracowników Zamawiającego o których mowa w w § 3 ust. 4 
niniejszej umowy.

5. W II etapie zamówienia Wykonawca  zobowiązuje się do adaptacji 
dostarczonego/dostarczonych wcześniej pojazdu/pojazdów bazowego/bazowych na 
kompletny/kompletne ambulans/ambulanse sanitarny/sanitarne  z zabudową specjalistyczną i

    zmontowanym sprzętem medycznym – zgodnych z  warunkami i parametrami technicznych
    opisanymi w  załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu w ambulansie/ambulansach urządzeń systemu 

wspomagania dowodzenia /SWD/ składającego się z modułu GPS, drukarki wraz z podstawą, 
przenośnego tabletu wraz z podstawą (stacją dokującą).

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu urządzeń o których mowa w ust. 6 przez
    pracownika uprawnionej do tego firmy w uzgodnieniu z Wykonawcą, pod nadzorem gwaranta
    na poziomie serwisu dealerskiego – w związku z czym montaż nie będzie miał wpływu na utratę
    gwarancji, a Wykonawca zapewni wyprowadzenie na etapie zabudowy pojazdu odpowiednich
    napięć zasilających i sygnałów sterujących do urządzeń systemu SWD.
8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego kompletny/kompletne 

ambulans/ambulanse z zabudową wraz ze sprzętem medycznym o których mowa  w § 1 ust. 2 
niniejszej umowy oraz przeszkolić upoważnionych pracowników Zamawiającego w zakresie 
obsługi i eksploatacji  na własny koszt i ryzyko w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie dokumenty opisane  w  załączniku nr 1 do
    niniejszej umowy, niezbędne do eksploatacji i obsługi zabudowanych pojazdów bazowych na
    ambulanse.
10. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia, niekompletności lub utraty
      przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru kompletnie
      zabudowanych ambulansów z podstawowym wyposażeniem medycznym.   
11. Protokólarne odebranie kompletnych adoptowanych ambulansów będzie  równoznaczne z 

odbiorem całości zrealizowanego przedmiotu zamówienia o którym  mowa w  § 1 ust. 1 
niniejszej umowy.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ważenia kontrolnego, przedmiotu
      zamówienia. 

§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, w
    terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, za dzień realizacji umowy uważa się  dzień
    podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego o którym mowa w § 2 ust. 11 umowy. 
2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacji dostawy w
     terminie 2 dni od daty zawarcia niniejszej umowy (data dostawy pojazdów bazowych i
    zabudowanych, data szkoleń: 1) ratowników medycznych odnośnie sprzętu medycznego, 
    2) pracowników stacji obsługi odnośnie pojazdów sanitarnych ). Harmonogram realizacji
    dostawy będzie stanowił załącznik do niniejszej umowy.
3. Potwierdzenia wykonania zamówienia i odbioru poszczególnych etapów dostawy przedmiotu
    umowy dokonają upoważnieni pracownicy  Zamawiającego i  Wykonawcy na protokółach
    odbioru.
4. Upoważnionymi pracownikami ze strony Zamawiającego są: 
     1) Pan______________ tel. __________________
     2) Pan______________ tel. __________________



5. Upoważnionym pracownikiem ze strony  Wykonawcy jest  _____________________________
    tel. _________________________
6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru poszczególnych etapów
    niniejszej umowy z 2 dniowym wyprzedzeniem.
7. Odbiór przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 nastąpi w miejscu i  w terminach
    ustalonych w Harmonogramie realizacji. 
8. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek  Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu
      zamówienia. 
9. Odbiór przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.5 nastąpi na terenie bazy
    Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17 w terminach ustalonych w Harmonogramie
     realizacji. 
10. W sytuacji, o której mowa w ust. 8 strony niniejszej umowy spiszą protokół wskazujący na
      wady i usterki i wyznaczą termin ich usunięcia.
11. W przypadku wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, podczas odbioru ambulansów
      Wykonawca przekaże  Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty wymagane
      przepisami prawa do dopuszczenia do ruchu ambulansów i rejestracji.
12. Podczas przekazania ambulansów  Wykonawca zobowiązuje się do przekazania
      Zamawiającemu wszystkich niezbędnych instrukcji obsługi ambulansów,  sprzętu
       medycznego, kart  gwarancyjnych i folderów.
13. W przypadku pojedynczego odbioru ambulansów za dzień odbioru przedmiotu zamówienia 

uważa się dzień przekazania ostatniego z ambulansów sanitarnych.
14. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu medycznego w zakresie
      działania obsługi i konserwacji ambulansu i sprzętu medycznego zamontowanego  przy
      przekazywaniu ambulansów oraz przeszkolenia mechaników stacji obsługi pojazdów,
      Zamawiającego w zakresie obsług technicznych, napraw w terminie wyznaczonym w
       harmonogramie realizacji dostaw.

§ 4
1. Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim (instrukcje
    obsługi, gwarancje, faktury). W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta
    zagranicznego muszą one posiadać tłumaczenia na język polski.    
2. Dokumenty w języku innym niż polski bez załączonego ich tłumaczenia, będą zwracane
    Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu ich otrzymania, a odbiór przedmiotu zamówienia
     nie będzie możliwy.

§ 5
1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:
    1) dla kompletnego/kompletnych ambulansu/ambulansów  
        ___________________________________________________________________ zł netto
        słownie: (_______________________________________________________/100 złotych),
        __________________________________________________________________ zł brutto
        słownie: (_______________________________________________________/100 złotych),
        _______________________________________________________zł kwota podatku VAT
        słownie: (_______________________________________________________/100 złotych),

    2) Etap I 
         ___________________________________________________________________ zł netto
        słownie: (_______________________________________________________/100 złotych),
         __________________________________________________________________ zł brutto
        słownie: (_______________________________________________________/100 złotych),
         _______________________________________________________zł kwota podatku VAT
        słownie: (_______________________________________________________/100 złotych),
     3) Etap II
         ___________________________________________________________________ zł netto
        słownie: (_______________________________________________________/100 złotych),
         __________________________________________________________________ zł brutto
        słownie: (_______________________________________________________/100 złotych),



         _______________________________________________________zł kwota podatku VAT
        słownie: (_______________________________________________________/100 złotych),

2. Podane w ust.1 wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia takie jak m.in.
    podatki, cła, koszty transportu, przeszkolenia, koszty przeglądów gwarancyjnych wg aktualnie 

obowiązujących przepisów, i inne. 
3. Ceny i nazwy na na fakturach muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 3 do
    niniejszej umowy (formularz cenowy).
3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana przelewem z konta
    Zamawiającego na konto Wykonawcy w banku _____________________________________
     nr konta: ___________________________________________  w dwóch częściach:
    1) w terminie do 14 dni od daty dostarczenia faktur wraz z protokołem odbioru za zrealizowanie
        I etapu zamówienia za każdy pojazd bazowy oddzielnie, 
    2) w terminie do 14 dni od daty dostarczenia faktur wraz z protokołem odbioru za zrealizowanie
        II etapu zamówienia za każdy kompletnie zabudowany ambulans sanitarny oddzielnie.
4. Z tytułu nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe.
5. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego. 

§ 6
1. W razie zwłoki w realizacji całości przedmiotu zamówienia określonego w w § 1  ust. 1
    niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  umowną w wysokości  0,2 %
    wynagrodzenia brutto określonego w  § 5 ust. 1 pkt 1) umowy za każdy dzień zwłoki.
2. W razie odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu należą się od
     Wykonawcy kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 5 ust.1
     pkt 1) umowy.  
3. W razie odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Wykonawcy należą się od
     Zamawiającego kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia  brutto określonego w  § 5
     ust. 1 pkt 1) umowy.
4. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kary umowne, Strony będą uprawnione do
    dochodzenia odszkodowania przekraczającego kary umowne na zasadach ogólnych. 

§ 7
1. Wykonawca oświadcza, że prace objęte przedmiotem zamówienia zostaną wykonane siłami 
    własnymi.  

§ 8
1. Wykonawca udziela ___ miesięcznej gwarancji na pojazdy bazowe bez limitu przebiegu km od
    daty podpisania protokółu odbioru.
2. Wykonawca udziela ____ miesięcznej gwarancji na zabudowę specjalistyczną oraz dodatkowe
    wyposażenie specjalistyczne zamontowane wewnątrz i na zewnątrz pojazdu sanitarnego od daty
    podpisania protokółu odbioru.
3. Wykonawca udziela ____miesięcznej gwarancji na perforację nadwozia od daty podpisania
    protokółu odbioru.
4.  Wykonawca udziela ___ miesięcznej gwarancji na powłokę lakierniczą od daty podpisania
     protokółu odbioru.
5.  Wykonawca udziela ____ miesięcznej gwarancji  na sprzęt medyczny od daty podpisania 
     protokółu zdawczo-odbiorczego.       
6. Zamawiający zgłasza awarię i konieczność wykonania naprawy telefonicznie i potwierdza to
    poprzez wysłanie do Wykonawcy zgłoszenia faksem lub pocztą e-mail.
7. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii ambulansów,
     zabudowy specjalistycznej oraz sprzętu medycznego  nie później niż w ciągu 12 godzin od
      momentu zgłoszenia.
8. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów zgodnych z 

instrukcją obsługi producenta ambulansów i sprzętu medycznego.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych pojazdu, zabudowy
    specjalistycznej  oraz sprzętu medycznego opisanych w załączniku nr 2 do umowy, w jak
     najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.



10. Jeżeli Wykonawca lub wskazany przez niego podmiot  nie wykona naprawy gwarancyjnej w
      terminie wyznaczonym w ust. 9 umowy, Wykonawca będzie zobowiązany podstawić
      do dyspozycji Zamawiającego do czasu wykonania naprawy sprawny, tożsamy
       ambulans zastępczy  lub element wyposażenia, spełniający wymagania opisane w załączniku
       nr 1 do umowy – w ramach oferowanej ceny.
11. Jeżeli w przypadku opisanym w ust. 10 Wykonawca nie podstawi ambulansu zastępczego lub
      elementy wyposażenia, spełniający opisane w załączniku nr 1 do umowy  wymagania,
      Zamawiający może wynająć do czasu wykonania naprawy ambulans lub element wyposażenia
      spełniający takie wymagania obciążając kosztami Wykonawcę.
12. W przypadku nie wykonania naprawy gwarancyjnej ambulansu, zabudowy specjalistycznej lub
      wyposażenia medycznego w terminie określonym w ust. 9, Wykonawca  zapłaci
      Zamawiającemu karę umowną w wysokości  500,00 zł za każdy dzień opóźnienia od
      terminu określonego w ust. 9 umowy.
13. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji 2 rocznych  przeglądów 

serwisowych sprzętu medycznego  (po 1 roku użytkowania i po 2 latach
       użytkowania)  potwierdzone wpisem do dokumentacji sprzętu – w ramach oferowanej ceny. 
14. Wykonawca udostępni Zamawiającemu wykaz telefonów, faksów, adresy e-mail  pod
      którymi Zamawiający możne zgłaszać awarię przedmiotu zamówienia o którym mowa §1 
      ust. 1 niniejszej umowy zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.
15. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne pojazdów i wyposażenia Zamawiający może wykonać
      w autoryzowanych serwisach zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.
16. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne sprzętu medycznego Zamawiający może wykonywać
      w autoryzowanych serwisach zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.
17. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej przedmiotu zamówienia  Wykonawca
      zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.

§ 9
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
    interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający
    może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
    W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
    wykonania części umowy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
     nieważności.
3. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
    podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
    - zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wartość przedmiotu zamówienia  brutto określonego
       w § 5 ust. 1 umowy.
5. Zmiany umowy przewidziane w ust. 4 dopuszczalne jest wyłącznie w zakresie stawki i kwoty
     podatku VAT oraz wartość przedmiotu zamówienia brutto z odpowiednim uwzględnieniem
     przepisów prawa wprowadzających zmianę.

§ 10
Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zmianami) 
oraz Kodeksu cywilnego.

§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.



Załączniki do niniejszej umowy:
1. załącznik nr 1 do SIWZ - oferta,
2. załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne,
3. załącznik nr 3 do SIWZ - formularz cenowy,
4. załącznik nr 4 - harmonogram realizacji dostawy,

WYKONAWCA:                                                                                   ZAMAWIAJĄCY:



Zał 6 b do SIWZ

UMOWA Nr  DL - ___ / 15
na dostawę sprzętu medycznego (dotyczy części 3 - 6)   

zawarta w Lublinie w dniu  ___________ r. pomiędzy:

Wojewódzkim Pogotowiem  Ratunkowym Samodzielnym Publicznym  Zakładem  Opieki 
Zdrowotnej  w   Lublinie,  20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8  wpisanym do Rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod 
numerem KRS 0000005890,
NIP: 712-241-34-74,   REGON: 431018621, 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Zdzisław  Kulesza     -  Dyrektor

na podstawie pobranego w dniu _______ r ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z art. 4 
ust. 4 aa ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj,  Dz. U. z 2013 r. poz. 1203 z późn. 
zm.), wydruku komputerowego (identyfikator wydruku: RS/__________________) zawierającego aktualne dane 
o Zamawiającym, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

a
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

zwana w dalszej części umowy "Wykonawcą".

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w 
trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych 
(t. j. Dz. U. z  2013 roku poz. 907).

§ 1
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu fabrycznie nowy – rok produkcji 2015
    sprzęt medyczny o właściwościach i parametrach zgodnych ze złożoną ofertą i opisem przedmiotu
    zamówienia zawartym w załączniku nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
    stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy: 

2. Zamawiający, oświadcza,  że zaoferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym w
    rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach  medycznych ( Dz. U. Z 2015 poz. 876) 

oraz  spełnia wymagania Polskiej normy PN-EN 1865 dla sprzętu   medycznego i normy PN-EN 
1789 + A1 dla pojazdów medycznych i ich wyposażenia.

3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
4. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania, terminy ważności oraz numer
    świadectwa rejestracji muszą znajdować się w opakowaniach jeżeli jest takie wskazanie
    zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, w terminie:
     30 dni od daty zawarcia umowy. W terminie dostawy nastąpi pierwsze uruchomienie sprzętu oraz  
    przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania dostarczonego sprzętu.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy własnym środkiem transportu i na
     własny koszt – loco siedziba Zamawiającego w Lublinie ul. Bursaki 17.
3. Odbiór przez Zamawiającego sprzętu medycznego nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Lublinie,



    
przy ul. Bursaki 17 w terminie zgodnie z ust. 1 po uprzednim, z min.  2 dniowym

    wyprzedzeniem (faksem na numer 81-533-78-00) powiadomieniu Zamawiającego przez
    Wykonawcę o dokładnym dniu i godzinie przekazania sprzętu.
4. Potwierdzenia wykonania zamówienia i odbioru przedmiotu umowy dokonają upoważnieni
   pracownicy Zamawiającego i  Wykonawcy na protokółach  odbioru.
5. Upoważnionymi pracownikami ze strony Zamawiającego są: _________________________ 
    tel.  ___________________, Pan __________________________________
6. Upoważnionymi pracownikami ze strony  Wykonawcy są:  _______________________
    tel. ___________________
7. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek  Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu
    zamówienia.
8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7 strony niniejszej umowy spiszą protokół wskazujący na
     wady i usterki i wyznaczą termin ich usunięcia.
9. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w przekazaniu przedmiotu zamówienia,
    Wykonawca zobowiązuje się do ich uzupełnienia w terminie 2 dni od momentu ich
    stwierdzenia, jednak nie później niż do dnia przekazania sprzętu  Zamawiającemu o którym
     mowa w  ust. 1 umowy.
10. Za dzień odbioru przedmiotu zamówienia uważa się dzień podpisania przez strony
      bezusterkowego protokółu zdawczo-odbiorczego.

§ 3
1. W przypadku wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podczas odbioru sprzętu medycznego
    Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami
    prawa.
2. Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim (instrukcje
    obsługi, gwarancje, faktury). W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta
    zagranicznego muszą one posiadać tłumaczenia na język polski.    
3. Dokumenty w języku innym niż polski bez załączonego ich tłumaczenia, będą zwracane
    Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu ich otrzymania, a odbiór przedmiotu zamówienia
    nie będzie możliwy.
4. Wykonawca realizujący zamówienie dołączy podczas przekazania sprzętu medycznego wszelkie 
    foldery, ulotki, instrukcje obsługi oraz dokumenty gwarancyjne.
5.Wykonawca zobowiązany  jest  w  terminie  realizacji  dostawy  do  przeszkolenia  personelu 
Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia.

§ 4
1. Wykonawca oświadcza, że prace objęte przedmiotem zamówienia zostaną wykonane siłami 
    własnymi.

§ 5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi ogółem:

Część: ___
        ___________________________________________________________________ zł netto
        słownie: (_______________________________________________________/100 złotych),
        __________________________________________________________________ zł brutto
        słownie: (_______________________________________________________/100 złotych),
        _______________________________________________________zł kwota podatku VAT
        słownie: (_______________________________________________________/100 złotych),   
2. Podana w ust.1 cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia takie jak m.in. podatki,
    cła, koszty przeglądów gwarancyjnych wg aktualnie obowiązujących przepisów, koszty transportu, 

przeszkolenia i inne. 
3. Ceny i nazwy na fakturach muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 2 SIWZ



    stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy (formularz cenowy).
4. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana przelewem z konta
    Zamawiającego na konto Wykonawcy w banku: ____________________________________  
    nr _____________________________________________  w terminie do 14 dni od daty 

doręczenia faktur wraz z protokołem odbioru o którym mowa w § 2  ust. 10 umowy za 
zrealizowanie przedmiotu umowy.

5. Z tytułu nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe.
6. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody 
Zamawiającego.
7. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT  i upoważnia Wykonawcę do  wystawiania faktur
     VAT  bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymania.  

§ 6
1. Strony ustalają, że w razie nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy Zamawiający
    może żądać od Wykonawcy odszkodowania w formie kar umownych z tytułu:
   1) w razie zwłoki terminu w realizacji całości przedmiotu zamówienia określonego w § 1
       ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  umowną w wysokości
       0,2 %  wynagrodzenia brutto określonego w  § 5 ust. 1  umowy za każdy dzień zwłoki.
   2) w razie odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy , Zamawiającemu należą się od
       Wykonawcy kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 5
        ust. 1  umowy.  
   3) w razie odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Wykonawcy należą się od
       Zamawiającego kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 5
        ust. 1 umowy.
2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kary umowne, Strony będą uprawnione do
    dochodzenia odszkodowania przekraczającego kary umowne na zasadach ogólnych. 

§ 7
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy określony w § 1 na okres ______ m-cy
2. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego, o którym
     mowa w § 2 ust. 10 umowy.
3. Autoryzowany serwis gwarancyjny:
    - sprzętu medycznego będzie świadczony przez 
      ___________________________________________________________________________
       telefon: ______________,    faks: ________________,
4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów zgodnie z
instrukcją obsługi – w ramach oferowanej ceny. 
5. O wszystkich stwierdzonych wadach bądź usterkach  Zamawiający zawiadomi serwis o którym
     mowa w ust. 3 na piśmie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.  
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy gwarancyjnej przedmiotu zamówienia nie 
     później niż w ciągu 48 godz. od momentu zgłoszenia.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji 2 rocznych
    przeglądów serwisowych (po 1 roku użytkowania i po 2 latach użytkowania)  potwierdzone
     wpisem do dokumentacji sprzętu – w ramach oferowanej ceny.  
8. W okresie gwarancyjnym, w przypadku naprawy przedmiotu zamówienia trwającej dłużej niż 3 dni,
     Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie zastępczy sprzęt równoważny na czas
      wykonania naprawy.
9. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej przedmiotu zamówienia, przy zgłaszaniu
    czwartej Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe urządzenie na nowe.
10. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji przedmiotu zamówienia o
       czas napraw.

§ 8
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie



    której dokonano wyboru oferty.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
    interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
     może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§ 9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i 
Ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2013 roku poz. 907). 

§ 10
Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy 
Sąd Gospodarczy w Lublinie.

§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. załącznik nr 1 do SIWZ - oferta Wykonawcy 
2. załącznik nr 2 do SIWZ  - opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne
3. załącznik nr 3 do SIWZ  -  formularz cenowy

 Wykonawca: Zamawiający:



             Załącznik Nr 7

.................................
pieczęć Wykonawcy

Nr sprawy: NOZ - 02 / 15

WYKAZ MIN. 5 ZAMÓWIEŃ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH, 
GŁÓWNYCH DOSTAW PRZEZ WYKONAWCĘ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT 

PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM 
RODZAJEM I WARTOŚCIĄ DOSTAWOM STANOWIĄCYM 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

L.p. Rodzaj i zakres
zamówienia (ilość paliwa, 

gazu lub oleju) 

Całkowita
wartość

Termin 
realizacji

Nazwa Zamawiającego

Do wykazu  należy załączyć  dowody potwierdzające,  że  usługi  zostały wykonane  lub  są  wykonywane  należycie.  
Dowodami, o których mowa są:

a. poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadcze-
nie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b. oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w lit. a. 

...............................                          ....................................................................
   Miejscowość, data                    podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

      



 Załącznik Nr 8

Nr sprawy: NOZ – 02 / 15

Składając ofertę  w przetargu nieograniczonym na dostawę  3 szt.  ambulansów  oraz sprzętu 
medycznego oświadczamy, że:

zamierzamy powierzyć podwykonawcom część zamówienia publicznego obejmująca 
wykonanie prac w zakresie:  

1. …..............................................................................................................................
    (należy podać zakres prac jaki zamierzamy zlecić podwykonawcom) 

2. …..............................................................................................................................
    (należy podać zakres prac jaki zamierzamy zlecić podwykonawcom) 

3. …..............................................................................................................................
    (należy podać zakres prac jaki zamierzamy zlecić podwykonawcom) 

  

Uwaga:
Oświadczenie nie należy składać w przypadku wykonania całości zamówienia przez Wykonawcę 
siłami własnymi.

...........................dnia.......................                                        ....................................................................................
            podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE
(zamiarze zlec. cz. zadania podwykonawcom)



Załącznik Nr 9 do SIWZ

Nr sprawy: TZ – 06 / 15

Składając ofertę  w przetargu nieograniczonym na dostawę  3 szt.  ambulansów  oraz sprzętu 
medycznego, informujemy, że:

 - należymy do nw grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia  16 lutego 2007 roku o
   ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 3321 z późn. zm.) (należy podać
    listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 26 ust. 2 d):

1….....................................................................................................................................................

2. …...................................................................................................................................................

3. …...................................................................................................................................................

4. …...................................................................................................................................................

5. …...................................................................................................................................................

lub 

- nie należymy do grupy kapitałowej* o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia

  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2013 roku poz. 907 ze zm.).

Uwaga:

* niepotrzebne wykreślić

...........................dnia.......................                                        ....................................................................................
            podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

INFORMACJA
zgodnie z art. 24 ust. 2 
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