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Znak sprawy: PCMG/P-16/2019                                                                                 Grójec, dnia 31.10.2019r.  

  
  
  
  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
  
  

Zakup ambulansów typu B i C dla potrzeb zespołu ratownictwa medycznego 
Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

  
  
  
  
  
   

Wartość szacunkowa zamówienia powyżej kwoty  221 000 Euro  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

Sporządziła: Aleksandra Kądziela 



2 

 
 

 
KARTA UZGODNIEŃ 

do postępowania nr PCMG/P-16/2019 

Zakup ambulansów typu B i C dla potrzeb zespołu ratownictwa medycznego 

Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

  
Grójec, dnia  31.10.2019r.  

  
 
Sporządzający SIWZ:                                                                                                              Aleksandra Kądziela                                                                  
  
  
Uzgadniam pod względem wymaganego                                           
zakresu zamówienia i warunków jego realizacji                                                             Mirosława Kochaniak           

 
  
Uzgadniam i potwierdzam zabezpieczenie                                                    
środków finansowych                                                                                               …........................................             
  
Potwierdzam, że treść SIWZ jest zgodna                                               
pod względem formalno-prawnym                                                                        …........................................            
  
Potwierdzam, że warunki postępowania zostały  
uzgodnione i zaakceptowane przez Komisję Przetargową  
i są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych                                                      Mirosława Kochaniak        
  
  
 
 
 
Grójec, dnia 31.10.2019r.  
  

  Zatwierdzam przedłożone dokumenty 
 i wyrażam zgodę na rozpoczęcia postępowania  

  
  

                                                                                            Joanna Czarnecka                        
(Prezes Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu)  
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Załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
  
Załącznik nr 2 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW   
  
Załącznik nr 1 do formularza oferty - Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie 
wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO   
  
Załącznik nr 2 do formularza oferty - standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia  
  
Załącznik nr 3  do formularza oferty - FORMULARZ CENOWY 
Załącznik nr 3 a do formularza oferty - Specyfikacja Techniczna 
 
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór Umowy  
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1.  ZAMAWIAJĄCY  

Zamawiającym jest:      Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z  ograniczoną   

odpowiedzialnością  

Adres:         ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec  

Tel:                               +48 48 664 91 01  

Fax:             +48 48 664 21 81  

E-mail:                      sekretariat@pcmg.pl  

Adres strony internetowej:        www.pcmg.pl  

NIP:         797-201-92-61  

Nazwa banku i nr konta:  PKO Bank Polski S.A. 61 1020 1042 0000 8302 0363 3443  

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA   

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

powyżej 221.000 euro.   

2.2. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /tekst 

jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm./.   

2.3. Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „Ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo 

zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 2.2.   

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup ambulansów typu B i C dla potrzeb zespołu ratownictwa 

medycznego Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością.   

3.2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Opisie przedmiotu zamówienia 

w Rozdziale II SIWZ. 

3.3. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej SIWZ „przedmiotem  

zamówienia”.   

3.4. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:   

CPV 34114121-3 Karetki 

 33100000-1 Urządzenia medyczne 

3.5. Zamawiający dopuszcza możliwość  składania ofert częściowych.  

3.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.   
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3.7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 7.   

3.8. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.   

3.9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.   

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA   

Termin wykonania zamówienia: do 7 dni  od daty zawarcia umowy. 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:   

5.1.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 400.000,00 zł. 

5.1.2. nie podlegają wykluczeniu. 

5.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP:  

5.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 

majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. 

– Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1508.) lub którego upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2171 z późn. zm.);  

5.3. Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw 

dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.   

5.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający 

wymaga, aby co najmniej jeden z wykonawców spełnił warunek określony w pkt. 5.1.1a. 

z zastrzeżeniem podziału obowiązków określonych w umowie regulującej współpracę wykonawców.  

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.   

6.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:   
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6.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego 

w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 

2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (Załącznik nr 2 do formularza oferty). 

Informacje zawarte w jednolitym dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

FORMA ZŁOŻENIA JEDZ – PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ   

Wymagania dotyczące sposobu składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia   

1) Zamawiający wymaga, aby JEDZ Wykonawcy przesłali w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie 

oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę 

dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z 

nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp.   

- Wprowadza się następujący wymóg: pełnomocnictwo dla osoby działającej na podstawie 

pełnomocnictwa i akceptującej JEDZ, wymaga zachowania tej samej formy, jaką Zamawiający 

przewiduje dla złożenia JEDZ (dokument w postaci elektronicznej opatrzony bezpiecznym 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym).  

2) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta 

elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 

niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.   

JEDZ należy przesłać na adres email: jedz@pcmg.pl   

a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, 

.rtf, .xps, .odt (Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać 

przedłożony dokument JEDZ korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Należy pamiętać, że 

wybór określonych formatów danych nie może prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i 

równego traktowania wykonawców i jednocześnie musi umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego),  

b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD   
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https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl) lub innych dostępnych narzędzi 

lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, 

w szczególności w jednym z ww. formatów.   

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca 

podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę 

kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis 

elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o 

usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579),   

d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem 

dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez 

oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat) lub 

skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) 

lub komercyjnych.   

e) Wykonawca musi zamieścić hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty (w załączniku nr 2 

do SIWZ, w pkt. 11 formularza oferty), składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, 

jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w 

szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania 

danych zawartych w JEDZ.   

f) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł 

do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy 

wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy.   

g) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.   

h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera 

pocztowego zamawiającego.   

i) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie 

art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.   

Zamawiający informuje, że wersja formularza JEDZ, w tym instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest 

na stronie Urzędu Zamówień Publicznych/Repozytorium Wiedzy/ Jednolity Europejski Dokument 

Zamówienia: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolityeuropejski-dokument-zamowienia.  

6.1.2. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego do oferty należy przedłożyć wypełnioną specyfikację techniczną.  

6.1.3. pełnomocnictwo – w oryginale.  
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6.1.4. dokument potwierdzający wniesienie wadium /w przypadku wniesienia wadium w formach 

określonych w pkt. 8.4.2 – 8.4.5 SIWZ)   

6.1.5. wypełniony formularz oferty i załączniki.   

6.1.6. oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO- załącznik nr 1 formularza oferty.  

6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia.  

6.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:   

6.3.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na 

wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 

ustawy pzp:   

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;   

b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;   

c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne;   

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;   

e) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w:   

1) pkt a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
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wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 

informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp;   

2) pkt d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:   

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości   

3) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i pkt. 2 lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu.   

4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 

pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 3 stosuje się.   

5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 

wskazany w pkt. a, składa dokument, o którym mowa w pkt. 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 

dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 

oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 3 zdanie pierwsze stosuje się.   

6.3.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu w celu 

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:   

6.3.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na 

wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 

ustawy pzp:    

6.4. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia.  

6.4.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo winno być załączone 

do oferty.   
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6.4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.   

6.4.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, aby 

przed zawarciem umowy złożyli zamawiającemu umowę zawierającą:  Umowa taka winna określać 

strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 

każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania 

umowy (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania 

zamówienia.  

6.4.4. Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający rozumie 

również Wykonawców będących wspólnikami spółki cywilnej.   

6.5. Podwykonawcy   

6.5.1. Wykonawca zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych może powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części 

zamówienia i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile jest to wiadome (należy wskazać 

w jednolitym europejskim dokumencie zamówieniu stanowiącym załącznik nr 2 do formularza 

oferty).   

6.5.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także 

jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.   

6.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz 

ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   

6.7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126).   

6.8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub 

dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. 

poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 ze zm. ). W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w 
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złożonej ofercie jednoznacznie i wyczerpująco źródła (adresu) bazy danych lub postępowania, w 

którym u Zamawiającego znajdują się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty.   

6.9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1.1. niniejszej SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania.   

 

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

7.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Oferty, umowy oraz oświadczenia 

i dokumenty wymienione w pkt. 6 niniejszej SIWZ Wykonawcy przekazują wyłącznie w formie 

pisemnej,  jednak składanie przez Wykonawców oświadczenia na formularzu jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”) wymagane jest wyłącznie przy użyciu środka 

komunikacji elektronicznej – pod rygorem nieważności.   

7.2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, z tym że informacje przekazane za pomocą faksu lub 

drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 

upływem wyznaczonego terminu.   

7.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim 

zidentyfikowanym uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie 

internetowej  (www.pcmg.pl), pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.  

7.4. Do kontaktów z Wykonawcami  uprawniony jest:  Dział Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia z 

Magazynami , Inwestycji i Środków Unijnych tel: 48 664-91-36.  

 

8. WADIUM   

8.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie Wadium.  
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8.2.  Zamawiający określa wadium w wysokości: 

a) część nr 1 -  4.000,00 zł 

b) część nr 2 – 5.000,00 zł. 

8.3. Wadium musi być wniesione do dnia 06.12.2019r. do godz. 10:00. 

8.4. Wadium można wnieść w następujących formach, w:  

8.4.1 pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

PKO Bank Polski S.A. 61 1020 1042 0000 8302 0363 3443  

8.4.2 poręczeniach bankowych,  

8.4.3 gwarancjach bankowych,  

8.4.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,  

8.4.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b  ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o Utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 

1158 z póź. zm).  

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem Wykonawca dołącza do oferty kserokopię 

wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać 

„Wadium - przetarg nieograniczony na zakup ambulansów typu B i C dla potrzeb zespołu 

ratownictwa medycznego Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością”. 

8.5.  W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej o jego wniesieniu w termie decydować 

będzie  data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.  

8.6. W przypadku wniesienia wadium w formie o której mowa w pkt. 8.4.2- 8.4.5 wymagane jest 

dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty  te 

muszą być ważne przez cały okres związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą.  

8.7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określone są w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 

46 ustawy pzp. 

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ   

9.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert.   

9.2. 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 tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.   

9.3. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.   
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9.4.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 z ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonywane jest 

po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT   

10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.   

10.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

10.3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.   

10.4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 

gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 

pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 

Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale.   

10.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.   

10.6. Oświadczenia Wykonawców, czy podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty inne niż 

oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenia zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.   

10.7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem pkt. 10.4. zdanie 4.   

10.8. Wymaga się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona była podpisana lub parafowana przez 

Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przekreślenie, przerobienie, 

uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, ect. powinny być datowane i parafowane przez 

Wykonawcę.   

10.9. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty 

winna być umieszczona informacja o ilości stron.  

10.10. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do, których Wykonawca 
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zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone 

klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze 

zm./” i dołączone do oferty, wymaga się aby były trwale, ale oddzielnie spięte. Nie ujawnia się 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie 

mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

(należy wskazać w formularzu oferty pkt. 9). W sytuacji gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie 

informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, są jawne na podstawie przepisów ustawy 

prawo zamówień publicznych lub gdy wykonawca nie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje te będą podlegały udostepnieniu na takich samych zasadach 

jak pozostałe niezastrzeżone informacje.   

10.11. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.   

10.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.   

10.13. Oferta musi obejmować całość zamówienia. 

 

11. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ   

11.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim 

zidentyfikowanym uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie 

internetowej (www.pcmg.pl), pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, nie później niż: 

do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

11.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert   

11.3 Pytania należy kierować na adres:  

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

05-600 Grójec 

ul. Ks. Piotra Skargi 10 

Fax: +48 48 664 21 81 

Email:  sekretariat@pcmg.pl 
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11.4 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.   

11.5 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

treści SIWZ.   

11.6 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 

zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na 

stronie internetowej.   

11.7 Jeżeli zmiana SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

zamieści ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.   

11.8 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ 

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na 

wprowadzanie zmian w ofertach i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na 

stronie internetowej: www.pcmg.pl.   

11.9 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

z zapytaniem, o którym mowa w pkt. 11.1.   

 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  

12.1. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu oferty 

stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym stanowiącym 

załącznik nr 3 do formularza oferty.   

12.2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, określa cenę ofertową tak, aby ująć w niej wszelkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania 

przedmiotu zamówienia. W cenie oferty należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek 

akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem 

od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym z uwzględnieniem pkt. 12.6 SIWZ.   

12.3. Cena oferty ogółem winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie.   

12.4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.   

12.5. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o podatku 

od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).   

12.6. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 
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usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku 

(należy wskazać w formularzu oferty w pkt. 13).   

12.7. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między stronami w walutach obcych. 

 

 

13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu przy ul. Ks. Piotra Skargi 10 w sekretariacie 

Budynek D, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do 06.12.2019r. do 

godziny 10.00. 

13.2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości 

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

Wykonawcy, zaadresowane na adres Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością – SEKRETARIAT - 05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 10 oraz opisane „Oferta 

przetargowa  na zakup ambulansów typu B i C dla potrzeb zespołu ratownictwa medycznego 

Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie 

otwierać przed dniem 06.12.2019r. do godz.10.30”. 

13.3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp niezwłocznie 

zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do 

wniesienia odwołania.  

13.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, do złożonej oferty, 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich 

samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” i z 

powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” 

zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 

poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

13.5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 
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14. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT  

14.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Grójcu przy ul. Ks.  Piotra Skargi 10 , w pok. nr 21 /Sala 

Konferencyjna/,  w dniu  06.12.2019r., godz. 10.30. 

14.2. Otwarcie ofert jest jawne.  

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

sfinansowanie zamówienia.  

14.4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane: nazwy (firmy) oraz adresy  Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  

14.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.pcmg.pl  

informacje dotyczące:  

14.5.1. kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

14.5.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  

14.5.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach.  

 

15. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW   

15.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem:   

Cena – 60 % / maksymalna ilość punktów jaka może otrzymać oferta za dane kryterium - 60/  

Termin realizacji dostawy  – 40 % / maksymalna ilość punktów jaka może otrzymać oferta za  

dane kryterium - 40/  

15.2. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryteriów otrzyma maksymalną ilość 

punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie proporcjonalnie odpowiednio mniejsza ilość 

punktów.  

15. 3. SPOSÓB OCENY OFERT.  

15.3.1. Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następującej 

zasady:  
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a/  Kryterium Cena:  

Wartość punktowa= C min/ C of x R  

R- Ranga ocenianego kryterium  

C min- najniższa wartość brutto z wszystkich złożonych ofert  

C of- wartość brutto oferty badanej  

Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena oferty brutto (w zł)  

 

b/ Kryterium „ Termin realizacji dostawy”  

Wartość punktowa dla kryterium „ termin realizacji dostawy ” będzie wyliczana według wzoru:  

Wartość punktowa= T of / T max x R  

T of – liczba  punktów przyznanych ofercie badanej  

T max – najwyższa liczba punktów możliwych do zdobycia  

R- Ranga ocenianego kryterium  

 

UWAGA: Do oceny ofert w kryterium „Termin realizacji dostawy ” będzie brana pod uwagę  

wartość podana w pkt. 3 formularza oferty, wyrażona liczbowo (ilość dni).  

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji dostawy dłuższy niż 7 dni  

 jego oferta zostanie odrzucona.   

15.4. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.   

15.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 

ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 

samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.   

15.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

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

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.   

15.7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 

największą ilość punktów w w/w kryteriach oceny ofert. 

 

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO   
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16.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty.   

16.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców (z wyłączeniem przypadków gdy umowa została załączona do oferty). 

Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 

przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

oznaczenie czasu trwania (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i 

rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jego członków do 

czasu wykonania zamówienia.   

16.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.   

16.4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

 

17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 

WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH   

17.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.   

17.2. Wszelkie postanowienia umowy wraz z dopuszczalnymi zmianami umowy w sprawie 

zamówienia publicznego zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA   

Odwołanie 

18.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

Dziale VI tej ustawy.   

18.2 Zgodnie z art. 180 ust. 1 Prawo zamówień Publicznych odwołanie przysługuje wyłącznie od 

niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.   
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18.3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.   

18.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej opatrzone własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

18.5 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej.   

18.6 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 

podstawie art. 180 ust.2. ustawy Pzp.   

18.7 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie 

dla tej czynności. 18.8. Na czynności, o których mowa w pkt. 18.7 nie przysługuje odwołanie z 

zastrzeżeniem art. 180 ust.2. ustawy pzp   

18.9 Odwołanie wnosi się :   

W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo  W 

terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.   

18.10 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 

trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postępowań specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wnosi się w terminie:  10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.   

18.11 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 18.9 i 18.10 wnosi się:   

W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;   

18.12 W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.   

18.13 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.  Skarga do sądu  
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18.14 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu.   

18.15 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego.   

18.16 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

 

19. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA   

19.1 Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.   

19.2 Protokół wraz z załącznikami jest jawny.   

19.3 Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.   

19.4 W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn 

technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, 

zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.   

19.5 Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w 

miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za 

pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.   

19.6 Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z 

przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania 

dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one 

udostępnione.   

19.7 Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych 

przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i 

oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu 

przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o 

wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych 

warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.   

19.8 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  
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20.  KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W 

CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:   

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu przy ul. Piotra Skargi 10 /;  

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w /Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością / jest Pani/Pani /Ewelina Średnicka, kontakt: adres 

sekretariat@pcmg.pl, 48 664-91-01/ *;  

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego / na zakup ambulansów typu B i 

C dla potrzeb zespołu ratownictwa medycznego Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PCMG/P-16/2019 / prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego;  

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;    

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

ustawy Pzp;    

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

▪ posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;  
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;    

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

▪ nie przysługuje Pani/Panu:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.  

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników.  

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zakup ambulansów typu B i C dla potrzeb zespołu ratownictwa medycznego 

Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup ambulansów typu B i C dla potrzeb zespołu ratownictwa 

medycznego Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o. 

a) część nr 1 – ambulans typu B 

b) część nr 2 – ambulans typu C 

2. Kod CPV: 34114121-3 – karetki, 3310000-1 – urządzenia medyczne 

3. Minimalne wymagania dotyczące samochodu bazowego, przedziału medycznego oraz sprzętu 

medycznego zawiera specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia stanowiąca załącznik 

nr 3a do Formularza oferty. 

4. Zamawiający wymaga, aby oferowane ambulanse wraz z wyposażeniem był fabrycznie nowe 

wyprodukowane w 2019r. Gotowe do użytkowania bez ponoszenia dodatkowych nakładów 

finansowych oraz zgodny z aktualnie obowiązującą normą PN EN 1789. 

5. Oferowane ambulanse muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych, roszczeń osób trzecich 

oraz posiadać kompletną dokumentację pojazdu niezbędną do jego rejestracji oraz 

eksploatacji. 

6. Oferowane ambulanse muszą posiadać fabrycznie nowe wyposażenie, wolne od  wad objęte 

gwarancją producenta pojazdu, spełniające wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018r. , poz. 1990 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 20002r., rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego 

wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2022 z późn. zm.). 

7. Oferowane ambulanse muszą spełniać wymogi dotyczące oznakowania ambulansu zawarte 

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r. w sprawie oznaczenia systemu 

Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków 

zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. z 2018r., poz. 1251) oraz pozostałe wymogi 

określone przez Zamawiającego. 

8. Oferowane ambulanse muszą posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego 

(samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie 
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homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia 

lub części (t.j. DZ. U. z 2015r., poz. 1475).Podsumowanie Badań oraz Certyfikat Zgodności 

zgodnie z obowiązującą normą PN EN 1789 lub ją zastępującą. 

9. Zaoferowane wyposażenie i sprzęt medyczny (jeśli dotyczy) musi posiadać dokumenty 

dopuszczające do obrotu i używania w Polsce, oraz spełniać wymagania określone przepisami 

ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019r. Poz. 175 z późn. zm.). 

10. Homologacja oferowanych ambulansów musi umożliwiać rejestrację w Polsce oraz 

umożliwiać świadczenie usług medycznych w ramach Państwowego Systemu Ratownictwa 

Medycznego. 

11. Po dostarczeniu ambulansów Wykonawca z wszelkimi wymaganymi dokumentami 

zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w trakcie procesu rejestracji ww. pojazdu. 

W szczególności zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkich dokumentów wymaganych 

do rejestracji, np. Wydział Komunikacji. Zamawiający dopuszcza dostawę ambulansu zarówno 

na kołach jak i na lawecie. 

12. Wykonawca zapewni dla oferowanych ambulansów pełny serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny zabudowy medycznej oraz pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w 

Autoryzowanej Stacji Obsługi. 

13. Zamawiający wymaga minimalnych okresów gwarancji: 

- okres gwarancji mechanicznej bez limitu kilometrów: min. 24 miesiące 

- okres gwarancji na powłokę lakierniczą: min. 24 miesiące 

- okres gwarancji na perforację nadwozia: min. 120 miesięcy 

- okres gwarancji na zabudowę medyczną: min. 24 miesiące 

- okres gwarancji na wyposażenie ambulansu/nosze główne: min. 24 miesiące. 

14. Podczas napraw gwarancyjnych wykonywanych w siedzibie Wykonawcy koszt odbioru oraz 

zwrot ambulansów do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

15. Zamawiający wymaga wykonywania bezpłatnie przeglądów w zaproponowanym okresie 

gwarancyjnym. 

16. Zamawiający wymaga aby zaproponowana gwarancja na pojazdy bazowe udzielona była przez 

producenta/importera pojazdu bazowego i realizowana w każdej autoryzowanej stacji obsługi 

oferowanej marki pojazdu bazowego. 

17. Zamawiający wymaga by przedłużony okres gwarancji na pojazd gwarantowany był przez 

producenta (przedstawiciela producenta) pojazdu a warunki gwarancji w przedłużonym 

terminie były identyczne jak w standardowym 24 miesięcznym okresie gwarancji (tj. taki sam 

zakres gwarancji, możliwość realizacji gwarancji w każdym ASO producenta pojazdu). 
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18. Szczegółowe parametry techniczne, jakościowe, wyposażenie podstawowe i dodatkowe 

pojazdu wymagane przez Zamawiającego zostały opisane w Załączniku nr 3a do Formularza 

oferty. 

19. Oferta powinna zawierać informacje na temat możliwości serwisowania pojazdu, Wykonawca 

w złożonej ofercie wskaże adres serwisu w odległości nie większej niż 130km od siedziby 

Zamawiającego. 

20. Przeglądy okresowe będą wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta. 

21. Jeżeli w SIWZ lub szczegółowym opisie technicznym pojazdu zostało wskazane pochodzenie 

(marka, znak towarowy, producent) dopuszcza się rozwiązania równoważne. Pod pojęciem 

równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z 

opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie 

gorszych od założonych w dokumentach. Wykonawca, który powoła się na zastosowanie 

rozwiązań równoważnych jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot 

zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez złożenie stosownych 

dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

 

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

Adres*........................................................................................................................................................  

Tel.*: .........................................................................................................................................................  

Adres poczty elektronicznej* .................................................................................................................... 

Regon*.......................................................................................................................................................  

NIP*........................................................................................................................................................… 

Kod NUTS : …………………………………………………………………….. 

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem   

– TAK, NIE** 

(* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy – Pełnomocnika) ** - 

niepotrzebne skreślić 

  

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu  

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Ks. Piotra Skargi 10  

05 – 600 Grójec  

  

  W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu 

nieograniczonego powyżej 221 000 Euro na zakup ambulansów typu B i C dla potrzeb zespołu 

ratownictwa medycznego Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki 

zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

1.  Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ:   

za cenę brutto:  



   
 

28 

 
 

a) część nr 1 - …..……………….…… zł, (słownie: .........................................……………………………………………) w 

tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do oferty 

b) część nr 2 - …..……………….…… zł, (słownie: .........................................……………………………………………) 

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do oferty 

 

 2. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający  w przypadku 

wyboru naszej oferty.  

 

 3. Oświadczamy, że dostawa będzie zrealizowana w ciągu  ………dni (max 7 dni) . 

 

4. Termin płatności (min. 30 dni); …………. dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.  

 

5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany  i zobowiązujemy 

się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

6. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ.  

 

7. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach Nr od …...... do ......... informacje  

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  

konkurencji./ jeżeli dotyczy/  

 

8.  Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu 

składania ofert.   

 

9. Wadium zostało wniesione w formie __________________________________. Zwrotu wadium 

należy dokonać na konto __________________________________ (jeżeli dotyczy).   

10.  W związku z obowiązkiem przesłania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

niniejszym podajemy hasło dostępu do pliku JEDZ: ………………………………   

 

11. Jednocześnie podajemy następujące informacje niezbędne do prawidłowego dostępu do 

dokumentu ………………………………………………………… [Wykonawca wpisuje tu w szczególności informacje 

o wykorzystanym programie szyfrującym lub o procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ].  
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12. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie*/ przy udziale podwykonawców* / jeżeli dotyczy/ - wykaz 

części zamówienia, których wykonanie wykonawca  zamierza powierzyć podwykonawcom i firmy 

podwykonawców:  

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

 

13. Informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie*/ nie będzie* prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę 

(rodzaj towaru lub usługi , których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania 

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

 oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku  ....……………................................................................  

 

14. Oferta niniejsza zawiera ......................... kolejno ponumerowanych stron.  

 

15. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym są:  

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

 

16. Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 

faktyczny i prawny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).  

Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia:  

1) ................................................................................................  

2) ................................................................................................  

3) ................................................................................................  

 

................................................. dnia ...................... r.  

 

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

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)  

* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik Nr 1 do formularza oferty  

Zamawiający: 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres)  

Wykonawca: 

…………………………………………………… 

……………………………………………………  

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności  

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………  

……………………………………………………  

(imię, nazwisko,  

stanowisko/podstawa  

do reprezentacji)  

 

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

  

   

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*  

 

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

       …………………………………………  

(podpis)  

 

______________________________  

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).   

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 
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 Załącznik nr 2 do formularza oferty 

 
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

 
Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji 

zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 
 

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do 

ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do 

utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany 

zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 

zamówienia1.Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej: 

Dz.U. UE S numer [………………………], data […………………..], strona [http://Ted.europa.eu],  

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][  ][ ][  ]/S [  ][  ][  ]–[  ][  ][  ][  ][  ][  ][ ] 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja 

zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające 

jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 

wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 

postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 

wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 

zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W 

przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego3 Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Ul. Piotra Skargi 10 

05-600 Grójec 

Nazwa:  Przedmiotem zamówienia jest zakup 

ambulansów typu B i C dla potrzeb zespołu 

ratownictwa medycznego Powiatowego 

Centrum Medycznego w Grójcu spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością. 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy Dostawy 

 
1 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 

elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
2 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 

ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
3 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 

podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
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dokument?  

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: Przedmiotem zamówienia jest zakup 
ambulansów typu B i C dla potrzeb zespołu 
ratownictwa medycznego Powiatowego 
Centrum Medycznego w Grójcu spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością  

Numer referencyjny nadany sprawie przez 

instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 

(jeżeli dotyczy)5: 

PCMG/P-16/2019 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

 

 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE na temat wykonawcy 

Identyfikacja: Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 

podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 

jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 

bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem7? 
[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest [] Tak [] Nie 

 
4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
6 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
7 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURlubroczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów EUR. 



   
 

33 

 
 

zastrzeżone8:czy wykonawca jest zakładem 

pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 

społecznym”9 lub czy będzie realizował 

zamówienie w ramach programów zatrudnienia 

chronionego? 

Jeżeli tak, 

jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 

niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 

Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 

której kategorii lub których kategorii pracowników 

niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 

należą dani pracownicy. 

 

 

 

 

 

[…] 

 

 

[….] 

 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 

urzędowego wykazu zatwierdzonych 

wykonawców lub posiada równoważne 

zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu 

(wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 

fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 

odpowiednich przypadkach, sekcji C 

niniejszej części, uzupełnić część V (w 

stosownych przypadkach) oraz w każdym 

przypadku wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 

zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 

lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 

b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 

wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 

elektronicznej, proszę podać: 

 

c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 

podstawę wpisu do wykazu lub wydania 

zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 

klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie10: 

d) Czy wpis do wykazu lub wydane 

zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 

kryteria kwalifikacji? 

Jeżeli nie: 

Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 

informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 

D, w zależności od przypadku. 

WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia: 

e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 

zaświadczenie odnoszące się do płatności 

składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 

 

 

 

 

 

 

 

a) [……] 

 

 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……][……] 

 

c) [……] 

 

 

 

d) [] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) [] Tak [] Nie 

 

 
8 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
9 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 

defaworyzowanych. 
10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
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lub przedstawić informacje, które umożliwią 

instytucji zamawiającej lub podmiotowi 

zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 

bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 

bazy danych w dowolnym państwie 

członkowskim? 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 

 

 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 

wykonawcami11? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 

dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 

a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 

(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 

b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 

biorących wspólnie udział w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia: 

c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 

biorącej udział: 

 

a): [……] 

 

b): [……] 

 

 

c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 

zamówienia, w odniesieniu do której (których) 

wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby 

(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 

istnieją: 
Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  

wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 

wymagane:  

[……], 

[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

 
11 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 

informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 

form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 

podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 

określonych poniżej w części IV oraz 

(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 

poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej 

części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  

Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb 

technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności 

tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty 

budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  

O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – 

dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 

zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 

podwykonawstwo jakiejkolwiek części 

zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 

wykaz proponowanych podwykonawców:  

[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych 

informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego 

podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane 

w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 

 

Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej13; 
korupcja14; 

 
12 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
13 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 

zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 

urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). 
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nadużycie finansowe15; 

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną16 

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17 

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 

za przestępstwo na podstawie przepisów 

krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 

określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 

dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 

jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 

administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 

przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 

reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 

kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 

jednego z wyżej wymienionych powodów, 

orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 

którym okres wykluczenia określony 

bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 

internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 

dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……][……]19 

Jeżeli tak, proszę podać20: 

a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 

1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 

skazania; 

b) wskazać, kto został skazany [ ]; 

c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 

ustalone w wyroku: 

 

a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ] 

 

b) [……] 

c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-

y), którego(-ych) to dotyczy. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 

internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 

dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……][……]21 

W przypadku skazania, czy wykonawca 

przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 

[] Tak [] Nie  

 
Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 
zamawiającego) lub wykonawcy. 
15 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 

27.11.1995, s. 48). 
16 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 

terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia 
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji 
ramowej. 
17 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 

2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 
(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 
18 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 

2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję 
ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
19 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 

podstawy wykluczenia22 („samooczyszczenie”)? 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki23: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADek na ubezpieczenie społeczne  

Płatność podatków lub składek na 

ubezpieczenie społeczne: 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 

obowiązków dotyczących płatności podatków 

lub składek na ubezpieczenie społeczne, 

zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i 

w państwie członkowskim instytucji zamawiającej 

lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne 

niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

Jeżeli nie, proszę wskazać: 

a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 

dotyczy; 

b) jakiej kwoty to dotyczy? 

c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 

obowiązków: 

1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

Czy ta decyzja jest ostateczna i 

wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 
została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu 
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 

obowiązki, dokonując płatności należnych 

podatków lub składek na ubezpieczenie 

społeczne, lub też zawierając wiążące 

porozumienia w celu spłaty tych należności, 

obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 

odsetki lub grzywny? 

Podatki Składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

 

 

a) [……] 

 

b) [……] 

 

 

c1) [] Tak [] Nie 

[] Tak [] Nie 

– [……] 

 
– [……] 

 

 
 

c2) [ …] 

d) [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę 

podać szczegółowe 

informacje na ten 

temat: [……] 

 

 

a) [……] 

 

b) [……] 

 

 

c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 
– [……] 

 
– [……] 

 

 
 

c2) [ …] 

d) [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę 

podać szczegółowe 

informacje na ten 

temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 

płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 

społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, 

proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji):24 

[……][……][……] 

 
22 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 

powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
24 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 

ZAWODOWYMI25 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw 

wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym 

ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład 

stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych 

postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 

niewypłacalności, konfliktu interesów lub 

wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 

naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 

środowiska, prawa socjalnego i prawa 

pracy26? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 

celu wykazania swojej rzetelności pomimo 

istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 

(„samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 

następujących sytuacji: 

a) zbankrutował; lub 

b) prowadzone jest wobec niego 

postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 

lub 

c) zawarł układ z wierzycielami; lub 

d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 

w krajowych przepisach ustawowych i 

wykonawczych27; lub 

e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 

f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 

Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 
– Proszę podać powody, które pomimo 

powyższej sytuacji umożliwiają 
realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej28. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 
– [……] 

 
 
 

 
 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

 
25 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
26 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
27 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
28 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) 

stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy 
wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 
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dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 

wykroczenia zawodowego29?  

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 

na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 

celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 

porozumienia mające na celu zakłócenie 

konkurencji? 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 

na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 

celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 

interesów30 spowodowanym jego udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia? 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 

na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 

wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej 

lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w 

inny sposób zaangażowany(-e) w 

przygotowanie postępowania o udzielenie 

zamówienia? 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 

na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 

wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 

publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 

zamawiającym lub wcześniejsza umowa w 

sprawie koncesji została rozwiązana przed 

czasem, lub w której nałożone zostało 

odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje 

w związku z tą wcześniejszą umową? 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 

na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 

celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 

nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 

przy dostarczaniu informacji wymaganych do 

weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 

weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 

[] Tak [] Nie 

 
29 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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b) nie zataił tych informacji; 

c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 

dokumenty potwierdzające wymagane przez 

instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; 

oraz 

d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 

sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 

przez instytucję zamawiającą lub podmiot 

zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 

mogą dać mu nienależną przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 

wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 

w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 

na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 

udzielenia zamówienia? 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 

Podstawy wykluczenia o charakterze 

wyłącznie krajowym 
Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 

o charakterze wyłącznie krajowym określone w 

stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia? 

Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 

ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 

dostępna w formie elektronicznej, proszę 

wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……]31 

W przypadku gdy ma zastosowanie 

którakolwiek z podstaw wykluczenia o 

charakterze wyłącznie krajowym, czy 

wykonawca przedsięwziął środki w celu 

samooczyszczenia?  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 

 

 

[……] 

 

Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 

oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 

których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w 

części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 

kwalifikacji 
Odpowiedź 

 
31 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 

lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 

w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 

zawodowym lub handlowym prowadzonym w 

państwie członkowskim siedziby wykonawcy32: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 

usługi: 

Czy konieczne jest posiadanie określonego 

zezwolenia lub bycie członkiem określonej 

organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 

usługi, o której mowa, w państwie siedziby 

wykonawcy?  

 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

[] Tak [] Nie 

 

Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 

status członkowski chodzi, i wskazać, czy 

wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 

lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 

w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 

określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia jest następujący: 

i/lub 

1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 

określonej liczby lat wymaganej w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 

następujący33 (): 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

 

 

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 

obszarze działalności gospodarczej objętym 

zamówieniem i określonym w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 

wymaganej liczby lat obrotowych jest 

następujący: 

i/lub 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

 

 

 

 

 
32 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą 

być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
33 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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2b) Jego średni roczny obrót w 

przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 

liczby lat wymaganej w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 

następujący34: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 

(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za 

cały wymagany okres, proszę podać datę 

założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub 

rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych35 

określonych w stosownym ogłoszeniu lub 

dokumentach zamówienia wykonawca 

oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 

wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 

następująca(-e): 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 

do Y36 – oraz wartość): 

[……], [……]37 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 

zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 

następującą kwotę: 

Jeżeli te informacje są dostępne w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 

wymogów ekonomicznych lub finansowych, 

które mogły zostać określone w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 

wykonawca oświadcza, że 

Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 

zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 

dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 

 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 

lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 

dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 

publicznych na roboty budowlane: 

W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia): […] 

 
34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
35 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
38 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 

doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
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następujące roboty budowlane określonego 

rodzaju:  

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 

zadowalającego wykonania i rezultatu w 

odniesieniu do najważniejszych robót 

budowlanych jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

Roboty budowlane: [……] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 

publicznych na dostawy i zamówień 

publicznych na usługi: 

W okresie odniesienia39 wykonawca zrealizował 

następujące główne dostawy określonego 

rodzaju lub wyświadczył następujące główne 

usługi określonego rodzaju:Przy sporządzaniu 

wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 

zarówno publicznych, jak i prywatnych40: 

 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 

pracowników technicznych lub służb 

technicznych41, w szczególności tych 

odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 

W przypadku zamówień publicznych na roboty 

budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 

do następujących pracowników technicznych lub 

służb technicznych o wykonanie robót: 

[……] 

 

 

[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń 

technicznych oraz środków w celu 

zapewnienia jakości, a jego zaplecze 

naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 

stosować następujące systemy zarządzania 

łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 

złożonym charakterze, które mają zostać 

dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 

do produktów lub usług o szczególnym 

przeznaczeniu: 

Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 

kontroli42 swoich zdolności produkcyjnych lub 

zdolności technicznych, a w razie konieczności 

także dostępnych mu środków naukowych i 

badawczych, jak również środków kontroli 

jakości? 

 

 

 

[] Tak [] Nie 

 
39 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 

doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
40 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, 

jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
41 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa 

danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić 
odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
42 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej 

imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
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6) Następującym wykształceniem i 

kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 

a) sam usługodawca lub wykonawca: 

lub (w zależności od wymogów określonych w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia): 

b) jego kadra kierownicza: 

 

 

a) [……] 

 

 

 

b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 

będzie mógł stosować następujące środki 

zarządzania środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 

wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 

ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 

[……], [……] 

[……], [……] 

[……], [……] 

Rok, liczebność kadry kierowniczej: 

[……], [……] 

[……], [……] 

[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 

narzędziami, wyposażeniem zakładu i 

urządzeniami technicznymi na potrzeby 

realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 

podwykonawcom43 następującą część 

(procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 

dostawy: 

Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 

lub fotografie produktów, które mają być 

dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 

świadectwo autentyczności. 

Wykonawca oświadcza ponadto, że w 

stosownych przypadkach przedstawi wymagane 

świadectwa autentyczności. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub 

organ,dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 

dostawy: 

Czy wykonawca może przedstawić wymagane 

zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 

instytuty lub agencje kontroli jakości o 

uznanych kompetencjach, potwierdzające 

zgodność produktów poprzez wyraźne 

odniesienie do specyfikacji technicznych lub 

norm, które zostały określone w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz 

polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski 
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 

jakie inne środki dowodowe mogą zostać 

przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 

lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania 

środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 

ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy 

zarządzania środowiskowego 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 

zaświadczenia sporządzone przez niezależne 

jednostki, poświadczające spełnienie przez 

wykonawcę wymaganych norm zapewniania 

jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych? 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 

jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 

zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 

zaświadczenia sporządzone przez niezależne 

jednostki, poświadczające spełnienie przez 

wykonawcę wymogów określonych systemów 

lub norm zarządzania środowiskowego? 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 

jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów 

lub norm zarządzania środowiskowego mogą 

zostać przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

 

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 

lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 

mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do 

złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi 

dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które 

ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 

konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 
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W następujący sposób spełnia obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 

mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 

kandydatów: 

W przypadku gdy wymagane są określone 

zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 

formie dokumentów, proszę wskazać dla 

każdego z nich, czy wykonawca posiada 

wymagane dokumenty: 

Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 

dowodów w formie dokumentów są dostępne w 

postaci elektronicznej44, proszę wskazać dla 

każdego z nich: 

[….] 

 

 

 

[] Tak [] Nie45 

 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……]46 

 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są 

dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego 

wprowadzenia w błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, 

przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, 

w których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich 

dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w 

dowolnym państwie członkowskim47, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już 

posiada odpowiednią dokumentację. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub 

podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów 

potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których 

to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić 

postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej, numer referencyjny)]. 

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): […

 
44 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
47 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub 

organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę 
czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
48 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Załącznik Nr 3 do Formularza oferty 

 
 (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)                                                

FORMULARZ CENOWY 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

Lp. Nazwa asortymentu 
 

Ilość szt. Wartość netto 
w zł 

Stawka 
VAT (%) 

 

Wartość brutto  
 w zł 

Typ/model 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ambulans typu B wraz z wyposażeniem 1     

RAZEM  x  x 

 
Wartość netto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….) 

Wartość brutto (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….) 

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty – wartość brutto kolumny nr 6 powyższej tabeli. 

............................................... dnia ...................... r.                                                                                                                 .................................................................... 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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 (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)                                                

FORMULARZ CENOWY 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

Lp. Nazwa asortymentu 
 

Ilość szt. Wartość netto 
w zł 

Stawka 
VAT (%) 

 

Wartość brutto  
 w zł 

Typ/model 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Ambulans typu C wraz z wyposażeniem 1     

RAZEM  x  x 

 
Wartość netto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….) 

Wartość brutto (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….) 

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty – wartość brutto kolumny nr 6 powyższej tabeli. 

............................................... dnia ...................... r.                                                                                                                 .................................................................... 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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Załącznik nr 3a do Formularza Oferty 

 

…………………………………………………… 

    Pieczęć Wykonawcy / Wykonawców 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

,,WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO, 

WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO ORAZ PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO AMBULANSU SANITARNEGO TYPU B  -  1 szt. 

 

Pojazd kompletny, Marka/Typ/Oznaczenie handlowe (zgodne ze świadectwem homologacji): ……………………………………. 

Rok produkcji 2019r. (podać): ……………………………. 

Nazwa i adres producenta pojazdu kompletnego: ……………………………..  

Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka/Typ/Oznaczenie handlowe (zgodne ze świadectwem homologacji): ……………….. 

Rok produkcji 2019r. (podać): ………………… 

Nazwa i adres producenta pojazdu skompletowanego: …………………………………………………………………………………….. 
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Lp. 
Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego,                                    

zabudowy medycznej 

warunek graniczny 

i 

parametry oceniane 

Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu 

bazowego, zabudowy medycznej. 

Podać, opisać, TAK/NIE 

1 2 3 4 

I. NADWOZIE 

1. 

Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, 

zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną 

obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary 

wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi 

elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym  

TAK 

 

Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi tłoczonymi 

elementami  z tworzywa sztucznego w kolorze białym obejmującymi 

całe powierzchnie  łącznie z pośrednimi i końcowymi słupkami 

nadwozia  

TAK 

 

 

DMC do 3,5t TAK  

Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z 

możliwością ewakuacji  pacjenta i personelu przez szybę drzwi 

tylnych i bocznych. Elektryczne ogrzewanie szyby przedniej. Półki nad 

przednią szybą. 

 

TAK 
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Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy,                                 

fotel kierowcy i pasażera, z pełną regulacją: regulacja wzdłużna, 

regulacja oparcia. Lampki do czytania dla kierowcy i pasażera. W 

kabinie kierowcy zamontowana stacja dokująca ADK07F w 

dedykownym uchwycie do tabletu Twinhead Durabook R-11 z 

wykorzystaniem fabrycznych perforacji kabiny kierowcy, 

umożliwiający zamontowanie zestawu                     w sposób 

nieograniczający korzystania z panelu sterującego umieszczonego                         

w środkowej części kokpitu i zapewniający odpowiednią czytelność i 

obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu 

pasażera . Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek innych niż 

fabryczne perforacji elementów w kabinie kierowcy. 

Instalacja anten zewnętrznych GPS/GSM do stacji dokującej. 

Zainstalowany moduł lokalizacji pojazdu wraz z anteną zewnętrzną 

GPS/GSM współpracujący z systemem SWDPRM o parametrach min.  

FM3300 Teltonika lub  równoważny 

 

TAK 

 

W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni) TAK  

Furgon – lakier w kolorze białym  TAK  

2. 
Nadwozie przystosowane do przewozu min. 4 osób w pozycji 

siedzącej  oraz 1 osoba  w pozycji leżącej na noszach. 
TAK 

 

3. Wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m TAK  
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4. 
Długość przedziału medycznego min. 3,20m 

 
TAK 

 

5. Szerokość przedziału medycznego min. 1,70m TAK  

6. 
Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 260 stopni, 

wyposażone w ograniczniki położenia drzwi,  
TAK 

 

7. 

Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną  szybą. Z 

elektrycznym wspomaganiem ich domykania (rozwiązanie fabryczne 

objęte gwarancją pojazdu bazowego). 

 

TAK 

 

 

8. Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy. TAK  

9. 
Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości 

folią półprzeźroczystą. 
TAK 

 

10. 
Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego 

wyposażona w otwierane drzwi o wysokości min. 1,80 m. 

TAK 

 

 

11. 

Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do 

zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi 

pojazdu 

TAK 

 

12. 

Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. Z elektrycznym 

wspomaganiem ich domykania (rozwiązanie fabryczne  łośni 

gwarancją pojazdu bazowego). 

TAK 
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13. 

Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony 

w: 

- 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami, 

- mocowanie krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym, 

- mocowanie noszy podbierakowych, 

- mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych, 

- mocowanie deski ortopedycznej dla dzieci, 

- mocowanie materaca próżniowego, 

- mocowanie kamizelki unieruchamiającej typu KED, 

- mocowanie 2 kasków ochronnych, 

- mocowanie torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału 

medycznego, 

- mocowanie pojemnika reimplantacyjnego  

- miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów 

unieruchamiających głowę, 

TAK 

 

 

14. Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne  TAK  

15. 
Stopień wejściowy tylny  zintegrowany ze zderzakiem pokryty 

wykładziną antypoślizgową, 
TAK 
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16. 

Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny tzn. nie 

wystający poza obrys nadwozia i nie zmniejszający prześwitu 

pojazdu, pokryty wykładziną antypoślizgową. 

TAK 

 

17. Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy. TAK  

18. 
Światła boczne pozycyjne zwiększające zauważalność ambulansu w 

warunkach ograniczonej widoczności. 
TAK 

 

19. 
Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i 

regulowane.  
TAK 

 

20. 
Zestaw narzędzi z podnośnikiem, zestaw naprawczy do uszkodzonych 

opon. 
TAK 

 

22. 

Wylot spalin umiejscowiony tak, aby zapobiec możliwości 

dostawania sie ich do przedziału medycznego zwłaszcza przez 

najczęściej otwierane drzwi boczne prawe. 

TAK 

 

24. Zbiornik paliwa o pojemności min. 70l. TAK  

25. Zbiornik płynu AdBlue o pojemności min. 15l TAK  

26. 
Kamera biegu wstecznego z obrazem wyświetlanym w lusterku 

wstecznym 
TAK 

 

27. 

Instalacja elektryczna przedziału medycznego podłączona poprzez 

dedykowany moduł pojazdu bazowego typu PSM, KFG 

itp.(technologia CAN bus). 

TAK 
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28. 

Radioodtwarzacz z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale 

medycznym, zasilany z 12V z eliminacją zakłóceń i anteną dachową 

ze wzmacniaczem antenowym. Możliwość całkowitego wyciszenia 

głośników w przedziale medycznym z panelu sterującego. 

TAK 

 

29. 

Kabina kierowcy ma być wyposażona w  panel  sterujący wyposażony 

w szczelne przełączniki typu micro swich umożliwiające dezynfekcję i 

kolorowy wyświetlacz. Panel umieszczony w centralnej środkowej 

części kokpitu kierowcy, sterujący następującymi funkcjami: 

(Zamawiający nie dopuszcza panelu z ekranem dotykowym). 

TAK 

 

sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), TAK  

sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnym od pracy 

silnika, 
TAK 

 

sterowanie układem klimatyzacji, TAK  

sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania 

akumulatorów, 

TAK  

sterowanie sygnalizacją uprzywilejowaną oraz dodatkową 

sygnalizacją dźwiękową 

niskotonową, 

TAK  

sterowanie drzwiami pomiędzy przedziałem kierowcy i przedziałem 

medycznym, 

TAK  

funkcja SERWIS, powiadamiająca o zbliżającym się terminie TAK  
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przeglądu zabudowy. 

możliwość załaczania przetwornicy prądu 12/230V  TAK  

możliwość załaczania intercomu TAK  

dwustopniowe podświetlenie przycisków I stopień dla funkcji 

niezałączonej, II stopień dla funkcji załączonej 
TAK 

 

miernik  zużycia paliwa dla ogrzewania  niezależnego od pracy silnika TAK  

 

graficzne monitorowanie pracy powietrznego ogrzewania przedziału 

medycznego  niezależnego od pracy silnika 
TAK 

 

sygnalizacja graficzna  wysuniętego stopnia wejsciowego TAK  

II. SILNIK 

1. 

Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common 

Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie 

pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. 

TAK 

 

2. Silnik o pojemności  min. 2000 cm³. TAK  

3. Silnik o mocy min. 160 KM.  TAK  

4. Moment obrotowy min. 360 Nm  TAK  

5. Norma emisji spalin EURO VI lub EURO 6 TAK  

III. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU 
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1. Skrzynia biegów manualna synchronizowana. TAK  

2. Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny. TAK  

3. Napęd na koła przednie lub tylne. TAK  

IV. UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA 

1. 
Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków 

hamulcowych. 
TAK 

 

2. 
Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania  

-  ABS lub równoważny. 
TAK 

 

3. Elektroniczny korektor siły hamowania. TAK  

4. Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania. TAK  

5. 
Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie i tylne 

wentylowane. 
TAK 

 

6. 
System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. 

uwzględniający obciążenie pojazdu. 
TAK 

 

7. 
System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu 

typu ASR. 
TAK 

 

8. 
System  zapobiegający   niespodziewanym zmianom pasa ruchu 

spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru 

wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub 

TAK 
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równoważny  

9. System wspomagania ruszania pod górę, TAK  

V. ZAWIESZENIE 

1. 

Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne 

obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające 

odpowiedni komfort transportu pacjenta. Zwiększony nacisk na oś 

przednią (podać o jaką wartość                     w stosunku do 

standardowej) 

TAK 

 

2. 

Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, 

stabilność  

i manewrowość w trudnym terenie oraz  zapewniające odpowiedni 

komfort transportu  pacjenta. 

TAK 

 

VI. UKŁAD KIEROWNICZY 

1. 
Ze wspomaganiem. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach 

niezależnie tzn. góra-dół i przód tył. 
TAK 

 

VII. OGRZEWANIE I WENTYLACJA 

1. 

Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 

V  

z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc 

grzewcza   2000 W. 

TAK 
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2. Mechaniczna wentylacja  nawiewno  – wywiewna. TAK  

3. 

Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego 

(typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i 

termostatem,  o mocy         min. 5,0 Kw umożliwiający ogrzanie 

przedziału medycznego  

TAK 

 

5. 

Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla  kabiny kierowcy i 

przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja 

automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy 

chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną 

temperaturę w przedziale medycznym umożliwiając klimatyzowanie 

przedziału medycznego. 

TAK 

 

VIII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

1. 
Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności  min. 180 

Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. 

TAK 

 

 

2. 

Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem 

rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe 

połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający sile 

elektromotoryczną podczas rozruchu, układ oparty o przekaźnik 

wysoko prądowy o min. prądzie przewodzenia 250 A. 

TAK 

 

3. 

Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich 

odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów -  min 

180 A. 

TAK (określić) 
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4. 

Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) 

sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem 

odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich 

TAK 

 

5. 

Instalacja elektryczna 230 V: 

a) zasilanie zewnętrzne 230 V 

b) min. 2  zerowane gniazda w przedziale   medycznym   

c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym 

zasilaniu zewnętrznym 

d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe 

e) przewód zasilający min 10m. 

TAK 

 

6. 
Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja 

informująca  o podłączeniu ambulansu do sieci 230V 
TAK 

 

6. 
Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 

230V. 
TAK 

 

7. 

 Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: 

- min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym typu Lexel (w tym 

jedno 20A),   

do podłączenia urządzeń medycznych, 

TAK 
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- gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki. 

8. 

Atestowana przetwornica prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz 

o mocy ciągłej min. 1000VA (czysta sinusoida).  

W przedziale medycznym 2 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej 

przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego i drukarki systemu 

wymagających zasilania 230V w czasie jazdy, z możliwością 

wyłączenia napięcia. 

TAK  

IX. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE 

1. 

Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu    pojazdu   z 

modułami   LED koloru niebieskiego  . W pasie przednim 

zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany 

-  możliwość podawania komunikatów głosowych 

TAK  

2. 

Sygnalizacja uprzywilejowana zintegrowana z dachem umieszczona w 

tylnej części dachu    pojazdu   z   modułami  LED koloru 

niebieskiego,  dodatkowe światła LED robocze do oświetlania 

przedpola za ambulansem  

TAK 

 

3. 

Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z 

manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym 

miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. 

TAK 

 

4. 
Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się 

po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni 
TAK 
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5. Dwie lampy LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego,                        TAK  

6. 

Min. dwa reflektory zewnętrzne LED po bokach pojazdu, do 

oświetlenia miejsca akcji, po jednym z każdej strony, z możliwością 

włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału 

medycznego,  

TAK 

 

7. 

Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 18.10.2010 r.: 

a/ 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z 

dnia 

  18.10.2010r. wykonane z folii: 

  - typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w 

obszarze pomiędzy 

    linią okien i nadkoli, 

  - typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony 

wokół dachu, 

  - typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad 

pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”), 

b/ nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej lub granatowej z 

przodu  pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; 

dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” 

TAK 
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barwy czerwonej lub granatowej, o wysokości znaków co najmniej 10 

cm także z tyłu pojazdu; 

c/ po obu bokach i z tyłu pojazdu nadruk barwy czerwonej „P”  

   (do uzgodnienia) w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o 

grubości linii koła  

   i liter 4 cm, 

d/ na drzwiach bocznych ambulansów napis z nazwą dysponenta 

ZRM 

 

X. 

 

OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO 

 

1. 

Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak 

poniżej: TAK 

Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie 

gorszymi jak poniżej: 

 

1) światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części 

przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych LED, z funkcja ich 

przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. Oświetlenie nocne), 

TAK  

 
2) oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad 

noszami punktowe (min. 2 szt.), 
TAK  
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3)  halogen zamontowany nad blatem roboczym TAK  

XI. 

 

PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE 

 

 

 

 

WYPOSAŻENIE  PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia  dla 

pacjenta) 

- pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne 

wyszczególnione  

poniżej: 

TAK 

 

WYPOSAŻENIE  PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO 

(pomieszczenia  dla pacjenta) 

- pomieszczenie pomieści urządzenia medyczne 

wyszczególnione  

poniżej: 

 

 

1. 

 

1/ Zabudowa specjalna na ścianie działowej (dopuszcza się 

zabudowę równoważną   

z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej 

równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat 

zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą): 

- szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do 

przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, wyposażona 

TAK 
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w min. trzy szuflady: w jednej szufladzie system mocowania drukarki 

systemu PRM SWD z instalacją zasilającą i  połączeniową z tabletem, 

mocowanie ma umożliwiać drukowanie dokumentów oraz 

bezpieczny transport po zamknięciu szuflady, w dwóch pozostałych 

szufladach system przesuwnych przegród porządkujący przewożone 

tam leki, 

- pojemnik na zużyte igły, 

- wysuwany kosz na odpady, 

- termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych z płynną 

regulacją temperatury, 

- miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem 

zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, 

-  jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 

stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym 

nieskrępowane obejście noszy jak i bezproblemowe przejście do 

kabiny kierowcy, posiadający możliwość dosunięcia lub odsunięcia 

do/od  węzgłowia noszy w zakresie umożliwiającym prawidłowe 

wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie (np. 

intubowanie), wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy 

bezpieczeństwa, zagłówek   i regulowany kąt oparcia pleców, 

- przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący 

oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz 

oświetleniem przedziału medycznego. 
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2/ Zabudowa specjalna na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę 

równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania 

tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat 

zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą) 

: 

-  min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami 

otwieranymi do góry  i podświetleniem uruchamianym 

automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły 

zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam 

przedmiotów,  przegrody do segregacji przewożonego tam 

wyposażenia, 

b/ jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 

90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i 

wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), 

wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe 

bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod 

plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, 

c/ uchwyt na butlą tlenową o min. pojemności 400l przy ciśnieniu 

150 at,  

d/ uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i 

drzwiach tylnych, 

e/ przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem 

roboczym  po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem 

przedziału medycznego 

TAK  
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f/ przy drzwiach przesuwnych panel  sterujący wyposażony w 

szczelne przełączniki typu micro swich umożliwiające dezynfekcję i 

kolorowy wyświetlacz. Sterujący następującymi funkcjami: 

(Zamawiający nie dopuszcza panelu z ekranem dotykowym).:      

- sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) 

przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), 

- sterowanie układem ogrzewania dodatkowego oraz stacjonarnym 

ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V,                                                                                                         

- sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji. 

- załączanie intercomu, 

- sterowanie  głośnikiem radiotelefonu, 

- regulacja głośności w  głośnikach radioodtwarzacza, 

3/ Uchwyt na plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z 

zawartości plecaka po jego otwarciu. Uchwyt w pozycji zamkniętej 

jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym 

odpowiada wymogom: 

- normy PN EN 1789+A2:2015-01 lub  

- normy PN EN 1789+A1:2011 pod warunkiem, że pojazd został 

zabudowany przez producenta, któremu jednostka certyfikująca 

przyznała uprzednio certyfikat wg wymagań PN EN 1789+A1:2011 i 

certyfikat ten nadal jest aktualny lub  

-  innej normy równoważnej tj. odpowiadającej treści normy PN EN 

TAK 
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1789+A2:2015-01  

w tym zakresie, 

oraz jest elementem cało pojazdowej homologacji oferowanej marki 

i modelu ambulansu .  

 

4/ Zabudowa specjalna na ścianie lewej (dopuszcza się zabudowę 

równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania 

tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat 

zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą): 

a/ min. cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami 

otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym 

automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły 

zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam 

przedmiotów,  przegrody do segregacji przewożonego tam 

wyposażenia, 

b/ pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i 

gniazdami 12V  

(min. 3 szt.), 

c/ min. 2 przesuwne na szynach płyty do zamocowania dowolnego 

defibrylatora transportowego, dowolnej pompy infuzyjnej,  

d/ na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego 

respiratora transportowego oraz pólka z miejscem na przewody 

zasilające i przewód pacjenta, 

TAK  



   
 

69 

 
 

e/ szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu 

i segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową, miejscem 

zamontowania ssaka elektrycznego  

i gniazdem 12V, zamykana podwójną roletą, u dołu szafki kosz na 

odpady medyczne. 

f) schowek  na narkotyki zamykany zamkiem szyfrowym, 

 

5/ Na lewej ścianie przy fotelu zamontowany duży plaski panel 

informacyjny o wymiarach min. 600x600 mm umożliwiający 

umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących; procedur 

medycznych, dawkowania leków,  procedur dezynfekcji przedziału 

medycznego i jego wyposażenia posiadający funkcję tablicy sucho 

ścieralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas 

akcji ratunkowej informacji o pacjencie.  

TAK 

 

 

6/ System mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej. 

W przypadku mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej w 

przedziale medycznym, system mocowania jest elementem 

całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu 

– atest 10G; miejsce mocowania tj. w przedziale medycznym..  

TAK 

(podać miejsce mocowania 

– w przypadku mocowania w 

przedziale medycznym podać, czy 

jest całopojazdowa homologacja – 

atest 10G: 

 

2. Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie. TAK  

3. Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia 

przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, 
TAK  
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gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. 

4. 

Centralna instalacja tlenowa: 

a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami 

poboru typu AGA (oddzielne gniazda pojedyncze) ,   

b) sufitowy punkt poboru tlenu, z regulacją przepływu tlenu  przez 

przepływomierz ścienny zamontowany obok przedniego fotela na 

ścianie prawej przedziału medycznego, 

c) 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt.  

reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów 

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,  

d) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu 

roboczym 150 atm., 

e) konstrukcja zapewniająca możliwość swobodnego dostępu z 

wnętrza ambulansu   

do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów 

reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. 

TAK 

 

6. 

Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym lub 

elektrycznym, posiadająca przesuw boczny min. 20 cm, możliwość 

pochyłu o min. 10 stopni  do pozycji Trendelenburga i 

Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz 

pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie 

większym jak 10 stopni, długość leża pacjenta w zakresie 190 – 195 

TAK 

 



   
 

71 

 
 

cm, (podać markę i model). 

7. 

System szyn podłogowych z przesuwnymi panelami umożliwiającymi 

szybką wymianę lawety w celu przystosowania ambulansu do 

transportu pacjentów na noszach bariatrycznych, system jako 

element całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu 

ambulansu. 

TAK 

 

 

8. 

Wzmocniona i wypełniona materiałem izolacyjnym o grubości min. 

25 mm podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod 

nosze główne. W podłodze zintegrowane wzmocnienia pod lawetę i 

fotele. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, 

połączonej szczelnie  z zabudową ścian. 

TAK 

 

9. Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu. TAK  

 

XII. 

 

ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA 

 Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu. TAK  

 Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu. TAK  

 

 

Zamontowana  na powierzchni metalowej dachowa  antena VHF 1/4  

fali radiotelefonu o n/w parametrach i podłączona do radiotelefonu: 
TAK 

 

a) dostrojona na zakres częstotliwości 168.900 Mhz, TAK  

 b) impedancja wejścia 50 Ohm, TAK  
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c)  współczynnik fali stojącej ≤ 1,0, TAK  

d) charakterystyka  promieniowania dookólna. TAK  

 

XIII. 

 

DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU 

1. Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. TAK  

2. Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale 

medycznym 
TAK 

 

3. W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z 

możliwością ładowania w ambulansie  wyposażony w światło LED, 
TAK 

 

4. Trójkąt ostrzegawczy – 2 sztuki, komplet kluczy, podnośnik 

samochodowy 
TAK 

 

5. Komplet dywaników  gumowych w  kabinie kierowcy, TAK  

6. Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony 

powyżej stanu ,,rezerwy” 
TAK 

 

7. Kamera biegu wstecznego z wyświetlaczem w kabinie kierowcy TAK  

8. Opony zimowe – 4 szt. TAK  

XIV. SERWIS 

1. Serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższej ASO oferowanej TAK  
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marki ambulansu  

2. Serwis zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji (łącznie z 

wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy sanitarnej) 

realizowany w siedzibie Zamawiającego. 

TAK 

 

3. Reakcja serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji 

na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu 72 godzin od jej 

zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w czasie nie krótszym jak 48 

godziny od zgłoszenia. 

TAK (określić) 

 

4. Gwarancja dostarczenia w ciągu max. 72 godzin do siedziby 

Zamawiającego ambulansu zastępczego spełniającego wymagania 

ambulansu typu B, jeśli czas naprawy ambulansu (pojazdu bazowego 

lub zabudowy), który uległ awarii będzie wynosił minimum 5 dni.  

TAK (określić) 

 
 

XV. GWARANCJA 

1. 
Gwarancja mechaniczna na ambulanse, nie krócej jednak niż 24 

miesiące (bez limitu km). 
TAK 

 

2. Gwarancja na powłoki  lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące. TAK  

3. Gwarancja na perforację – min. 120  miesięcy. TAK  

4. Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące.  TAK (określić)  

5. Gwarancja na sprzęt medyczny – min. 24 miesiące. TAK  
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XVI. PLECAKI I TORBY 

 

1.  Plecak ratunkowy (podać producenta i model) – 1 szt.   

 

Minimalne wymiary: wys. 60 x szer. 55 x gł. 30 cm 

wykonany z odpornego na przecieranie materiału, 

wyposażony w ampularium na 80 ampułek oraz ampularium na 8 

ampułek, 

wkład na intubację, 

certyfikowane elementy odblaskowe, 

min. 5 torebek segregacyjnych różnej wielkości, 

min. 5 zewnętrznych kieszeni, 

możliwość noszenia, pionowo, poziomo lub na plecach, 

konstrukcja powinna umożliwia pranie ręczne lub automatyczne, 

spód plecaka wzmocniony materiałem wodoodpornym, odpornym na 

ścieranie. 

TAK  

2.  Torba pediatryczna (podać producenta i model) – 1 szt.   

 
Minimalne wymiary: wys. 36 x szer. 36 x gł. 28 cm  

torba z uproszczoną wersją taśmy Breslowa, 
TAK  
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wykonana z materiału odpornego na przecieranie, 

konstrukcja powinna umożliwia pranie ręczne lub automatyczne, 

spód torby wzmocniony materiałem, wodoodpornym, odpornym na 

ścieranie, 

certyfikowane elementy odblaskowe, 

min. 7 torebek segregacyjnych, 

min. jedna duża zewnętrzna kieszeń 

możliwość noszenia w ręku i na ramieniu. 

 

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE AMBULANSU 

Lp. Wymagane parametry (warunki) dla wyposażenia medycznego 
warunek graniczny: 

 

Potwierdzenie spełnienia wymagań 

Oferowane przez Wykonawcę parametry dla wyposażenia 

medycznego 

 

1 2 3 4 

I. Nosze główne z transporterem (podać producenta i model) TAK  

     NOSZE GŁÓWNE o parametrach minimalnych muszą posiadać/być:   
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a)  
Podać markę, model i rok produkcji min 2019, fabrycznie nowe TAK  

b)  

Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału 

zabezpieczonego przed korozją. 
TAK  

c)  

Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji 

przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. 
TAK  

d)  

Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę 

na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich 

dostępnych funkcji. 

TAK  

e)  

Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 

min. 75 stopni. 
TAK  

f)  

Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy 

umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym 

wzroście. 

TAK  

g)  

Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy 

na wznak do pozycji węszącej 
TAK  

h)  

Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości 

mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. 
TAK  

i)  

Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego 

umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, 

o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na 

środki dezynfekujące 

TAK  
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j)  
Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi.  TAK  

k)  

Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu 

noszy. 
TAK  

l)  
Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy. TAK  

m)  

Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej 

ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach 

podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze. 

TAK  

n)  

Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona 

wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia) 
TAK  

o)  
Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne. TAK  

p)  
Waga noszy  max. 23 kg (podać) TAK  

q)  

Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą 

noszy. 
TAK  

r)  
Dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci. TAK  

s)  
Maksymalne obciążenie dopuszczalne min. 227 kg (podać) TAK  

 
TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH o parametrach minimalnych musi 

posiadać/być: 
  

a)  

Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i 

tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu 

pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie  noszy z 

TAK 
 



   
 

78 

 
 

pacjentem nawet przez jedną osobę. 

b)  
Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami. TAK  

c)  
Regulacja wysokości w minimum 7 poziomach. TAK  

d)  
Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na 

minimum trzech poziomach pochylenia 

TAK 
 

e)  
Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy. TAK  

f)  
Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, min. 2 kółka 

wyposażone w hamulce. 

TAK 
 

g)  

Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie 

transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie 

transportera 

TAK 

 

h)  
Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm z blokadą przednich kółek 

do jazdy na wprost. 

TAK 
 

i)  
4  główne uchwyty transportera TAK  

j)  
Dodatkowe uchylne uchwyty transportera  ułatwiające manewrowanie z 

możliwością odblokowania goleni 

TAK 
 

k)  
Rama transportera wykonana z profili o przekroju prostokątnym 

(podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia) 

TAK 
 

l)  
Przyciski blokady goleni kodowane kolorami TAK  
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m)  
Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą 

transportera. 

TAK 
 

n)  
Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału 

zabezpieczonego przed korozją. 

TAK 
 

o)  
Maksymalne obciążenie dopuszczalne transportera min. 227 kg. TAK  

p)  

Waga transportera  max 28 kg. Dopuszcza się wyższą wagę transportera do 

max.36 kg  przy ładowności przekraczającej 220 kg, pod warunkiem 

potwierdzenia zgodności z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865, 

poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną 

badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy 

medycznej 93/42/EEC-dostarczyć przy dostawie 

TAK 

 

q)  

Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 

1789. Poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez 

niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg 

dyrektywy medycznej 93/42/EEC- dostarczyć przy dostawie 

TAK 

 

r)  
Na oferowany system transportowy (nosze i transporter), deklaracja 

zgodności, folder – załączyć do oferty. 

TAK 
 

IV. Deska ortopedyczna dla dorosłych (podać producenta i model) TAK  

 

1. Deska o n/w funkcjach i parametrach: 

- wykonana z  tworzywa sztucznego , łatwo zmywalnego, przepuszczalna 

dla promieni X, 

- minimum 14 dużych uchwytów umożliwiających pracę w grubych 

TAK  
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rękawicach.  

Długość – min. 180 cm 

Szerokość – min. 40 cm 

Waga deski – max 10 kg  

2. Pasy zabezpieczające do deski: 

- Konstrukcja pasa dwuczęściowa 

- Możliwość regulacji długości 

- Pasy kodowane kolorami i całkowicie wodoodporne nieabsorbujące 

płynów 

3.Stabilizator głowy: 

- System 2 klocków z otworami  umożliwiającymi dostęp do tętnic szyjnych 

- Podkładka z rzepem do przyczepiania klocków 

- Paski do mocowania stabilizatora do deski 

V. Nosze podbierakowe (podać producenta i model) TAK  

 

1. Nosze podbierakowe o n/w funkcjach i parametrach: 

- wykonane z tworzywa ABS.  

- zestaw 3 pasów zabezpieczających, ergonomiczne uchwyty 

TAK  
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transportowe, 

- nosze umożliwiające montaż systemu unieruchomienia głowy,  

- nośność min. 150 kg, 

- konstrukcja noszy umożliwiająca wykonanie pełnego zdjęcia  RTG na 

poziomie diagnostycznym (głowy, miednicy  kręgosłupa), 

- wielostopniowa regulacja długości noszy umożliwiająca dopasowanie ich 

   do wymiarów pacjenta, 

- min.10 ergonomicznych uchwytów zdystansowanych od podłoża 

znajdujących się                         na obwodzie noszy służących do 

przenoszenia, 

- konstrukcja noszy zabezpieczająca je przed wnikaniem wewnątrz płynów 

organicznych oraz materiału zakaźnego, 

- waga noszy poniżej 9 kg. 

VII. Deska ortopedyczna dla dzieci (podać producenta i model) TAK  

 

1. Deska ortopedyczna dla dzieci o n/w funkcjach i parametrach: 

- wyposażona w pasy 4 szt. w różnych kolorach, 

- min. 4 uchwyty do przenoszenia,  

- komplet klocków do unieruchomienia głowy, 

 

TAK 
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- wykonana z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego, 

- minimalne dopuszczalne obciążenie 50 kg i dł. Min.120 cm, 

- przenikalna dla promieni X, 

- pediatryczny system unieruchomienia głowy składający się z podkładki,                              

dwóch klocków do stabilizacji  bocznej  z  otworami  na uszy oraz dwóch 

pasków mocujących głowę, 

- waga deski do 5 kg. 

Lub rozwiązanie równoważne: 

-zestaw pozwalający na unieruchomienie dzieci w wieku 2 – 10 lat.  

-posiada wbudowane unieruchomienie głowy,  

-system różno-kolorowych, ruchomych pasów zabezpieczających,  

-4 uchwyty do przenoszenia i 2 pętle do mocowania na noszach 

karetkowych.  

-mocowanie poszkodowanego nie utrudniają dostępu do klatki piersiowej 

w celu monitorowania czy defibrylacji.  

-materiały, z których wykonana jest deska pediatryczna są wytrzymałe, 

łatwe w utrzymaniu czystości oraz przenikliwe dla promieni X.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TAK 
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-torba transportowa. -długość: 122 cm. -szerokość: 23 cm -grubość: 4 cm -

waga: 3 kg  

-obciążenie: 41 kg 

VIII. Krzesełko kardiologiczne (podać producenta i model) TAK  

 KRZESEŁKO TRANSPORTOWE PŁOZOWE TAK  

a)  

Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału 

zabezpieczonego przed korozją. 
TAK  

b)  
System płozowy do transportu pacjenta po schodach. TAK  

c)  

Siedzisko i oparcie wykonane z łatwego do mycia i dezynfekcji tworzywa 

typu ABS odpornego na uszkodzenia. 
TAK  

d)  
Możliwość złożenia do transportu w ambulansie. TAK  

e)  
Wysuwane uchwyty przednie blokowane w 3 pozycjach. TAK  

f)  
4 koła w tym min 2 obrotowe w zakresie 360°. TAK  

g)  
Uchylne rączki tylne. TAK  

h)  
Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w 2 pozycjach. TAK  

i)  
Kąt pomiędzy płozami, a ramą krzesełka min. 30°.    TAK  

j)  
Rozstaw zewnętrzny płóz  37 cm. TAK  
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k)  
Stabilizator głowy pacjenta. TAK  

l)  

Ruchoma podpórka na stopy pacjenta zapewniająca mu stabilne 

podparcie, uniemożliwiające ześliźnięcie się stóp pacjenta, o wymiarach 

240x85 mm. 

TAK  

m)  
3 pasy poprzeczne. TAK  

n)  
Waga krzesełka z systemem płozowym 14,9 kg. TAK  

o)  
Wymiary po złożeniu: 95 cm x 52 cm x max. 20 cm. TAK  

p)  
Udźwig  min. 225 kg. TAK  

q)  

Deklaracja zgodności, folder– załączyć do oferty, instrukcja obsługi – przy 

dostawie. 
TAK  

r)  

Zgodność z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865, poświadczone 

odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą 

jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy 

medycznej 93/42/EEC-dostarczyć przy dostawie 

TAK  

XIV. Ssak akumulatorowy (podać producenta i model) TAK  

 

1. Ssak akumulatorowy o n/w funkcjach i parametrach: 

- siła ssania wybierana przez naciśnięcie klawisza do 0,8 bar lub ssak 

akumulatorowy o płynnej regulacji siły ssania od 0 do 800kPa 

- podświetlanie klawiszy umożliwiające pracę w warunkach ograniczonej 

widoczności 

TAK, opisać  
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- elektroniczny system wyłączający pompę ssącą w przypadku 

przekroczenia  

ustawionej siły ssania, 

- zbiornik na wydzielinę wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w 

autoklawie: 

  poj. min. 1,0 l., 

- dodatkowy zbiornik umożliwiający zastosowanie wkładów na wydzielinę  

jednorazowego użytku.  

- integralnie wbudowany filtr bakteryjny, 

- mocowanie ścienne w przedziale medycznym, 

- zasilanie 12 V zintegrowane z mocowaniem ściennym, 

- czas pracy z akumulatora: do 45 minut, 

- pojemnik wielokrotnego użytku, 

- żywotność baterii: min. 2 lata (min. 400 cykli ładowania). 

XVIII. Nosze płachtowe (podać producenta i model) TAK  

 

. Nosze płachtowe o n/w funkcjach i parametrach: 

- nośność min. 150 kg,  

- min. 8 uchwytów do przenoszenia, 

TAK, opisać  
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- kieszeń na nogi 

XIX 
Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej 

– 1 kpl .  Rok produkcji 2018 lub 2019) 
  

1 Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja. TAK  

2 Działanie urządzenia w pełni elektryczne. TAK  

3 
Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC / Głębokość – od 5 do 6 

cm / Częstość – od 100 do 120 uc./min. 
TAK  

4 
Ładowanie urządzenia bez otwierani / wyjmowania go z plecaka/ torby  wraz z  

widocznym wskaźnikiem   stanu naładowania  baterii. 
TAK  

5 
Możliwość kompresji klatki piersiowej u „małych dorosłych pacjentów” z 

głębokością ucisku w granicach 4 – 5 cm 
TAK  

6 
Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej przez element 

jednorazowego użycia do wykonania aktywnej relaksacji klatki piersiowej pacjenta - 

podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację. 

TAK 
 

7 
Źródło zasilania: akumulator wewnętrzny / zasilanie ze ściany karetki DC min. 12 – 

28 V / zasilanie z gniazda sieci AC min. 210 - 250 V.                                                        
TAK  

8 Czas ładowania akumulatora wewnętrznego max. 150 min. TAK  

9 Czas ładowania akumulatora wewnętrznego poniżej 125 min TAK  

10 
Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego w 

urządzeniu podczas jego pracy (wykonywanie RKO) z zewnętrznego źródła zasilania 

(230 V AC lub 12 V DC). 

TAK 
 

11 Ładowarka wewnątrz urządzenia.  TAK  
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12 Czas pracy urządzenia przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego:  min. 40 min.           TAK  

13 
Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z 

pacjenta. 
TAK  

14 Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą /plecakiem < 12 kg. TAK  

15 
Bezprzewodowa transmisja (bluetooth, wifi) danych z pamięci urządzenia o 

parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera. 
TAK  

16 
Wyposażenie aparatu: torba lub plecak / deska pod plecy  / elementy 

bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (min. 12 szt.) / akumulator. 
TAK  

17 
Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu od daty 

podpisania protokołu odbioru ambulansu, pierwszego uruchomienia i szkolenia 

personelu. 

TAK 
 

18 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów 

okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzone wpisem do 

dokumentacji sprzętu. 

TAK 
 

19 

Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii 

przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu 

telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia 

przedmiotu zamówienia. 

TAK 

 

20 
Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o 

wadzie. 
TAK  

21 
W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu 

przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy 

element zamówienia na nowy. 

TAK 
 

22 
Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie 

oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu. 
TAK  
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23 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z 

dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211) oraz być 

zgodne z Normą PN EN 1789+A2:2015 . 

TAK 
 

XX 
Defibrylator transportowy – 1 kpl.                                                         

Podać markę, model. Rok prod. 2019  

 
 

1 
Aparat przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań i certyfikowanym 

uchwytem karetkowym 
TAK  

2 Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci TAK  

3 
Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą za ładowarki 

zewnętrznej 12V – 230V  
TAK  

4 Ładowarka zewnętrzna dwustanowiskowa TAK  

5 
Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania 

lub min. 400 defibrylacji x 200J 
TAK  

6 Ciężar defibrylatora w kg max. 10kg TAK  

7 

Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, 

bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z 

datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku lub przytoczony wydruk 

i przesłane/transmisja danych do: działu technicznego szpitala, koordynatora 

medycznego pogotowia 

TAK 

 

8 Wykonanie auto testu z wydrukiem i przesłaniem danych TAK  

9 Norma IP min. 43 TAK  

10 Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna TAK  
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11 Defibrylacja w trybie ręcznym i AED TAK  

12 
Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla 

pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. 
TAK  

13 Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 360 J TAK  

14 Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 23. TAK  

15 Poziomy energii zewnętrznej powyżej 23 TAK  

16 
Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji 

ciała pacjenta 
TAK  

17 
Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane, na 

wyposażeniu nakładki  dziecięce/neonatologiczne 
TAK  

18 
Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający 

drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie 

urządzenia spełniające normę PN-EN 1789. 

TAK 
 

19 
Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, 

defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach 

pediatrycznych/neonatologicznych 

TAK 
 

20 Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie TAK  

21 Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę TAK  

22 Regulacja prądu stymulacji min. 0-170 mA TAK  

23 Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG TAK  

24 Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG TAK  
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uwzględniająca wiek i płeć pacjenta 

25 Alarmy częstości akcji serca TAK  

26 Zakres pomiaru tętna od 20-250 u/min TAK  

27 
Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 4 poziomów 

wzmocnienia. 
TAK  

28 Powyżej 7 poziomów wzmocnienia sygnału EKG TAK  

29 Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie TAK  

30 Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”. TAK  

31 Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 80mm. TAK  

32 
Wydruku trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia 

odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG 
TAK  

33 
Transmisja danych przez wbudowany lub zewnętrzny modem do istniejących stacji 

odbiorczych w pracowniach kardiologii inwazyjnej w okolicach Grójca. 
TAK  

34 Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips. TAK  

35 Urządzenie nowe, nie powystawowe, rok produkcji 2019 TAK  

Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku 
towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane w 
przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. 
UWAGA: Nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty. 
…………………………….., dnia …………………………                                                                                                                                          ……………………………………………………… 

                (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
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…………………………………………………… 

    Pieczęć Wykonawcy / Wykonawców 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

,,WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO, 

WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO ORAZ PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO AMBULANSU SANITARNEGO TYPU C  -  1 szt. 

 

Pojazd kompletny, Marka/Typ/Oznaczenie handlowe (zgodne ze świadectwem homologacji): ……………………………………. 

Rok produkcji 2019r. (podać): ……………………………. 

Nazwa i adres producenta pojazdu kompletnego: ……………………………..  

Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka/Typ/Oznaczenie handlowe (zgodne ze świadectwem homologacji): ……………….. 

Rok produkcji 2019r. (podać): ………………… 

Nazwa i adres producenta pojazdu skompletowanego: …………………………………………………………………………………….. 

Lp. 
Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego,                                    

zabudowy medycznej 

warunek graniczny 

i 

parametry oceniane 

Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu 

bazowego, zabudowy medycznej. 

Podać, opisać, TAK/NIE 

1 2 3 4 
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I. NADWOZIE 

1. 

Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, 

zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną 

obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary 

wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi 

elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym  

TAK 

 

Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi tłoczonymi 

elementami  z tworzywa sztucznego w kolorze białym obejmującymi 

całe powierzchnie  łącznie z pośrednimi i końcowymi słupkami 

nadwozia  

TAK 

 

 

DMC do 3,5t TAK  

Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z 

możliwością ewakuacji  pacjenta i personelu przez szybę drzwi 

tylnych i bocznych. Elektryczne ogrzewanie szyby przedniej. Półki nad 

przednią szybą. 

 

TAK 

 

Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy,                                 

fotel kierowcy i pasażera, z pełną regulacją: regulacja wzdłużna, 

regulacja oparcia. Lampki do czytania dla kierowcy i pasażera. W 

kabinie kierowcy zamontowana stacja dokująca ADK07F w 

dedykownym uchwycie do tabletu Twinhead Durabook R-11 z 

wykorzystaniem fabrycznych perforacji kabiny kierowcy, 

umożliwiający zamontowanie zestawu                     w sposób 

TAK 
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nieograniczający korzystania z panelu sterującego umieszczonego                         

w środkowej części kokpitu i zapewniający odpowiednią czytelność i 

obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu 

pasażera . Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek innych niż 

fabryczne perforacji elementów w kabinie kierowcy. 

Instalacja anten zewnętrznych GPS/GSM do stacji dokującej. 

Zainstalowany moduł lokalizacji pojazdu wraz z anteną zewnętrzną 

GPS/GSM współpracujący z systemem SWDPRM o parametrach min.  

FM3300 Teltonika lub  równoważny. 

 

W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni) TAK  

Furgon – lakier w kolorze białym  TAK  

2. 
Nadwozie przystosowane do przewozu min. 4 osób w pozycji 

siedzącej  oraz 1 osoba  w pozycji leżącej na noszach. 
TAK 

 

3. Wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m TAK  

4. 
Długość przedziału medycznego min. 3,20m 

 
TAK 

 

5. Szerokość przedziału medycznego min. 1,70m TAK  

6. 
Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 260 stopni, 

wyposażone w ograniczniki położenia drzwi,  
TAK 
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7. 

Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną  szybą. Z 

elektrycznym wspomaganiem ich domykania (rozwiązanie fabryczne 

objęte gwarancją pojazdu bazowego). 

 

TAK 

 

 

8. Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy. TAK  

9. 
Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości 

folią półprzeźroczystą. 
TAK 

 

10. 
Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego 

wyposażona w otwierane drzwi o wysokości min. 1,80 m. 

TAK 

 

 

11. 

Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do 

zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi 

pojazdu 

TAK 

 

12. 

Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. Z elektrycznym 

wspomaganiem ich domykania (rozwiązanie fabryczne  łośni 

gwarancją pojazdu bazowego). 

TAK 

 

 

13. 

Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony 

w: 

- 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami, 

- mocowanie krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym, 

- mocowanie noszy podbierakowych, 

TAK 

 

 



   
 

95 

 
 

- mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych, 

- mocowanie deski ortopedycznej dla dzieci, 

- mocowanie materaca próżniowego, 

- mocowanie kamizelki unieruchamiającej typu KED, 

- mocowanie 2 kasków ochronnych, 

- mocowanie torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału 

medycznego, 

- mocowanie pojemnika reimplantacyjnego  

- miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów 

unieruchamiających głowę, 

14. Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne  TAK  

15. 
Stopień wejściowy tylny  zintegrowany ze zderzakiem pokryty 

wykładziną antypoślizgową, 
TAK 

 

16. 

Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny tzn. nie 

wystający poza obrys nadwozia i nie zmniejszający prześwitu 

pojazdu, pokryty wykładziną antypoślizgową. 

TAK 

 

17. Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy. TAK  

18. 
Światła boczne pozycyjne zwiększające zauważalność ambulansu w 

warunkach ograniczonej widoczności. 
TAK 
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19. 
Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i 

regulowane.  
TAK 

 

20. 
Zestaw narzędzi z podnośnikiem, zestaw naprawczy do uszkodzonych 

opon. 
TAK 

 

22. 

Wylot spalin umiejscowiony tak, aby zapobiec możliwości 

dostawania sie ich do przedziału medycznego zwłaszcza przez 

najczęściej otwierane drzwi boczne prawe. 

TAK 

 

24. Zbiornik paliwa o pojemności min. 70l. TAK  

25. Zbiornik płynu AdBlue o pojemności min. 15l TAK  

26. 
Kamera biegu wstecznego z obrazem wyświetlanym w lusterku 

wstecznym 
TAK 

 

27. 

Instalacja elektryczna przedziału medycznego podłączona poprzez 

dedykowany moduł pojazdu bazowego typu PSM, KFG 

itp.(technologia CAN bus). 

TAK 

 

28. 

Radioodtwarzacz z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale 

medycznym, zasilany z 12V z eliminacją zakłóceń i anteną dachową 

ze wzmacniaczem antenowym. Możliwość całkowitego wyciszenia 

głośników w przedziale medycznym z panelu sterującego. 

TAK 

 

29. 

Kabina kierowcy ma być wyposażona w  panel  sterujący wyposażony 

w szczelne przełączniki typu micro swich umożliwiające dezynfekcję i 

kolorowy wyświetlacz. Panel umieszczony w centralnej środkowej 

części kokpitu kierowcy, sterujący następującymi funkcjami: 

TAK 
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(Zamawiający nie dopuszcza panelu z ekranem dotykowym). 

sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), TAK  

sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnym od pracy 

silnika, 
TAK 

 

sterowanie układem klimatyzacji, TAK  

sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania 

akumulatorów, 

TAK  

sterowanie sygnalizacją uprzywilejowaną oraz dodatkową 

sygnalizacją dźwiękową 

niskotonową, 

TAK  

sterowanie drzwiami pomiędzy przedziałem kierowcy i przedziałem 

medycznym, 

TAK  

funkcja SERWIS, powiadamiająca o zbliżającym się terminie 

przeglądu zabudowy. 

TAK  

możliwość załaczania przetwornicy prądu 12/230V  TAK  

możliwość załaczania intercomu TAK  

dwustopniowe podświetlenie przycisków I stopień dla funkcji 

niezałączonej, II stopień dla funkcji załączonej 
TAK 

 

miernik  zużycia paliwa dla ogrzewania  niezależnego od pracy silnika TAK  
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graficzne monitorowanie pracy powietrznego ogrzewania przedziału 

medycznego  niezależnego od pracy silnika 
TAK 

 

sygnalizacja graficzna  wysuniętego stopnia wejsciowego TAK  

II. SILNIK 

1. 

Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common 

Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie 

pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. 

TAK 

 

2. Silnik o pojemności  min. 2000 cm³. TAK  

3. Silnik o mocy min. 160 KM.  TAK  

4. Moment obrotowy min. 360 Nm  TAK  

5. Norma emisji spalin EURO VI lub EURO 6 TAK  

III. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU 

1. Skrzynia biegów manualna synchronizowana. TAK  

2. Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny. TAK  

3. Napęd na koła przednie lub tylne. TAK  

IV. UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA 

1. 
Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków 

hamulcowych. 
TAK 
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2. 
Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania  

-  ABS lub równoważny. 
TAK 

 

3. Elektroniczny korektor siły hamowania. TAK  

4. Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania. TAK  

5. 
Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie i tylne 

wentylowane. 
TAK 

 

6. 
System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. 

uwzględniający obciążenie pojazdu. 
TAK 

 

7. 
System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu 

typu ASR. 
TAK 

 

8. 

System  zapobiegający  niespodziewanym zmianom pasa ruchu 

spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru 

wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub 

równoważny  

TAK 

 

 

9. System wspomagania ruszania pod górę, TAK  

V. ZAWIESZENIE 

1. 

Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne 

obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające 

odpowiedni komfort transportu pacjenta. Zwiększony nacisk na oś 

przednią (podać o jaką wartość                     w stosunku do 

TAK 
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standardowej) 

2. 

Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, 

stabilność  

i manewrowość w trudnym terenie oraz  zapewniające odpowiedni 

komfort transportu  pacjenta. 

TAK 

 

VI. UKŁAD KIEROWNICZY 

1. 
Ze wspomaganiem. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach 

niezależnie tzn. góra-dół i przód tył. 
TAK 

 

VII. OGRZEWANIE I WENTYLACJA 

1. 

Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 

V  

z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc 

grzewcza   2000 W. 

TAK 

 

2. Mechaniczna wentylacja  nawiewno  – wywiewna. TAK  

3. 

Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego 

(typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i 

termostatem,  o mocy         min. 5,0 Kw umożliwiający ogrzanie 

przedziału medycznego  

TAK 

 



   
 

101 

 
 

5. 

Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla  kabiny kierowcy i 

przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja 

automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy 

chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną 

temperaturę w przedziale medycznym umożliwiając klimatyzowanie 

przedziału medycznego. 

TAK 

 

VIII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

1. 
Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności  min. 180 

Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. 

TAK 

 

 

2. 

Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem 

rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe 

połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający sile 

elektromotoryczną podczas rozruchu, układ oparty o przekaźnik 

wysoko prądowy o min. prądzie przewodzenia 250 A. 

TAK 

 

3. 

Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich 

odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów -  min 

180 A. 

TAK (określić) 

 

 

 

4. 

Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) 

sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem 

odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich 

TAK 
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5. 

Instalacja elektryczna 230 V: 

a) zasilanie zewnętrzne 230 V 

b) min. 2  zerowane gniazda w przedziale   medycznym   

c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym 

zasilaniu zewnętrznym 

d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe 

e) przewód zasilający min 10m. 

TAK 

 

6. 
Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja 

informująca  o podłączeniu ambulansu do sieci 230V 
TAK 

 

6. 
Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 

230V. 
TAK 

 

7. 

 Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: 

- min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym typu Lexel (w tym 

jedno 20A),   

do podłączenia urządzeń medycznych, 

- gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki. 

TAK 

 

8. 

Atestowana przetwornica prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz 

o mocy ciągłej min. 1000VA (czysta sinusoida).  

W przedziale medycznym 2 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej 

przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego i drukarki systemu 

TAK  
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wymagających zasilania 230V w czasie jazdy, z możliwością 

wyłączenia napięcia. 

IX. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE 

1. 

Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu    pojazdu   z 

modułami   LED koloru niebieskiego  . W pasie przednim 

zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany 

-  możliwość podawania komunikatów głosowych 

TAK  

2. 

Sygnalizacja uprzywilejowana zintegrowana z dachem umieszczona w 

tylnej części dachu    pojazdu   z   modułami  LED koloru 

niebieskiego,  dodatkowe światła LED robocze do oświetlania 

przedpola za ambulansem  

TAK 

 

3. 

Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z 

manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym 

miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. 

TAK 

 

4. 

Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się 

po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni 

 

TAK 

 

5. Dwie lampy LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego,                        TAK  

6. 
Min. dwa reflektory zewnętrzne LED po bokach pojazdu, do 

oświetlenia miejsca akcji, po jednym z każdej strony, z możliwością 

włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału 

TAK 
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medycznego,  

7. 

Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 18.10.2010 r.: 

a/ 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z 

dnia 

  18.10.2010r. wykonane z folii: 

  - typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w 

obszarze pomiędzy 

    linią okien i nadkoli, 

  - typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony 

wokół dachu, 

  - typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad 

pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”), 

b/ nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej lub granatowej z 

przodu  pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; 

dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” 

barwy czerwonej lub granatowej, o wysokości znaków co najmniej 10 

cm także z tyłu pojazdu; 

c/ po obu bokach i z tyłu pojazdu nadruk barwy czerwonej „P”  

   (do uzgodnienia) w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o 

TAK 
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grubości linii koła  

   i liter 4 cm, 

d/ na drzwiach bocznych ambulansów napis z nazwą dysponenta 

ZRM 

 

X. 

 

OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO 

 

1. 

Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak 

poniżej: TAK 

Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie 

gorszymi jak poniżej: 

 

1) światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części 

przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych LED, z funkcja ich 

przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. Oświetlenie nocne), 

TAK  

 

2) oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad 

noszami punktowe (min. 2 szt.), 
TAK  

3)  halogen zamontowany nad blatem roboczym TAK  

XI. 
 

PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE 
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WYPOSAŻENIE  PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia  dla 

pacjenta) 

- pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne 

wyszczególnione  

poniżej: 

TAK 

 

WYPOSAŻENIE  PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO 

(pomieszczenia  dla pacjenta) 

- pomieszczenie pomieści urządzenia medyczne 

wyszczególnione  

poniżej: 

 

 

1. 

 

1/ Zabudowa specjalna na ścianie działowej (dopuszcza się 

zabudowę równoważną   

z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej 

równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat 

zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą): 

- szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do 

przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, wyposażona 

w min. trzy szuflady: w jednej szufladzie system mocowania drukarki 

systemu PRM SWD z instalacją zasilającą i  połączeniową z tabletem, 

mocowanie ma umożliwiać drukowanie dokumentów oraz 

bezpieczny transport po zamknięciu szuflady, w dwóch pozostałych 

szufladach system przesuwnych przegród porządkujący przewożone 

TAK 
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tam leki, 

- pojemnik na zużyte igły, 

- wysuwany kosz na odpady, 

- termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych z płynną 

regulacją temperatury, 

- miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem 

zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, 

-  jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 

stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym 

nieskrępowane obejście noszy jak i bezproblemowe przejście do 

kabiny kierowcy, posiadający możliwość dosunięcia lub odsunięcia 

do/od  wezgłowia noszy w zakresie umożliwiającym prawidłowe 

wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie (np. 

intubowanie), wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy 

bezpieczeństwa, zagłówek   i regulowany kąt oparcia pleców, 

- przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący 

oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz 

oświetleniem przedziału medycznego. 

2/ Zabudowa specjalna na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę 

równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania 

tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat 

zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą) 

TAK  
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: 

-  min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami 

otwieranymi do góry  i podświetleniem uruchamianym 

automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły 

zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam 

przedmiotów,  przegrody do segregacji przewożonego tam 

wyposażenia, 

b/ jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 

90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i 

wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), 

wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe 

bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod 

plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, 

c/ uchwyt na butlą tlenową o min. pojemności 400l przy ciśnieniu 

150 at,  

d/ uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i 

drzwiach tylnych, 

e/ przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem 

roboczym  po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem 

przedziału medycznego 

f/ przy drzwiach przesuwnych panel  sterujący wyposażony w 

szczelne przełączniki typu micro swich umożliwiające dezynfekcję i 

kolorowy wyświetlacz. Sterujący następującymi funkcjami: 
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(Zamawiający nie dopuszcza panelu z ekranem dotykowym).:      

- sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) 

przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), 

- sterowanie układem ogrzewania dodatkowego oraz stacjonarnym 

ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V,                                                                                                         

- sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji. 

- załączanie intercomu, 

- sterowanie  głośnikiem radiotelefonu, 

- regulacja głośności w głośnkach radioodtwarzacza, 

3/ Uchwyt na plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z 

zawartości plecaka po jego otwarciu. Uchwyt w pozycji zamkniętej 

jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym 

odpowiada wymogom: 

- normy PN EN 1789+A2:2015-01 lub  

- normy PN EN 1789+A1:2011 pod warunkiem, że pojazd został 

zabudowany przez producenta, któremu jednostka certyfikująca 

przyznała uprzednio certyfikat wg wymagań PN EN 1789+A1:2011 i 

certyfikat ten nadal jest aktualny lub  

-  innej normy równoważnej tj. odpowiadającej treści normy PN EN 

1789+A2:2015-01  

TAK 

 
 



   
 

110 

 
 

w tym zakresie, 

oraz jest elementem cało pojazdowej homologacji oferowanej marki 

i modelu ambulansu .  

 

4/ Zabudowa specjalna na ścianie lewej (dopuszcza się zabudowę 

równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania 

tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat 

zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą): 

a/ min. cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami 

otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym 

automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły 

zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam 

przedmiotów,  przegrody do segregacji przewożonego tam 

wyposażenia, 

b/ pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i 

gniazdami 12V  

(min. 3 szt.), 

c/ min. 2 przesuwne na szynach płyty do zamocowania dowolnego 

defibrylatora transportowego, dowolnej pompy infuzyjnej,  

d/ na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego 

respiratora transportowego oraz pólka z miejscem na przewody 

zasilające i przewód pacjenta, 

e/ szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu 

i segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową, miejscem 

TAK  
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zamontowania ssaka elektrycznego  

i gniazdem 12V, zamykana podwójną roletą, u dołu szafki kosz na 

odpady medyczne. 

f) schowek  na narkotyki zamykany zamkiem szyfrowym, 

 

5/ Na lewej ścianie przy fotelu zamontowany duży plaski panel 

informacyjny o wymiarach min. 600x600 mm umożliwiający 

umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących; procedur 

medycznych, dawkowania leków,  procedur dezynfekcji przedziału 

medycznego i jego wyposażenia posiadający funkcję tablicy sucho 

ścieralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas 

akcji ratunkowej informacji o pacjencie.  

TAK 

 

 

6/ System mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej. 

W przypadku mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej w 

przedziale medycznym, system mocowania jest elementem 

całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu 

– atest 10G; miejsce mocowania tj. w przedziale medycznym..  

TAK 

(podać miejsce mocowania 

– w przypadku mocowania w 

przedziale medycznym podać, czy 

jest całopojazdowa homologacja – 

atest 10G: 

 

2. Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie. TAK  

3. 

Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia 

przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, 

gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. 

TAK 
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4. 

Centralna instalacja tlenowa: 

a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami 

poboru typu AGA (oddzielne gniazda pojedyncze) ,   

b) sufitowy punkt poboru tlenu, z regulacją przepływu tlenu  przez 

przepływomierz ścienny zamontowany obok przedniego fotela na 

ścianie prawej przedziału medycznego, 

c) 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt.  

reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów 

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,  

d) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu 

roboczym 150 atm., 

e) konstrukcja zapewniająca możliwość swobodnego dostępu z 

wnętrza ambulansu   

do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów 

reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. 

TAK 

 

6. 

Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym lub 

elektrycznym, posiadająca przesuw boczny min. 20 cm, możliwość 

pochyłu o min. 10 stopni  do pozycji Trendelenburga i 

Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz 

pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie 

większym jak 10 stopni, długość leża pacjenta w zakresie 190 – 195 

cm, (podać markę i model). 

TAK 
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7. 

System szyn podłogowych z przesuwnymi panelami umożliwiającymi 

szybką wymianę lawety w celu przystosowania ambulansu do 

transportu pacjentów na noszach bariatrycznych, system jako 

element całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu 

ambulansu. 

TAK 

 

 

8. 

Wzmocniona i wypełniona materiałem izolacyjnym o grubości min. 

25 mm podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod 

nosze główne. W podłodze zintegrowane wzmocnienia pod lawetę i 

fotele. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, 

połączonej szczelnie  z zabudową ścian. 

TAK 

 

9. Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu. TAK  

 

XII. 

 

ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA 

 Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu. TAK  

 Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu. TAK  

 

 

Zamontowana  na powierzchni metalowej dachowa  antena VHF 1/4  

fali radiotelefonu o n/w parametrach i podłączona do radiotelefonu: 
TAK 

 

a) dostrojona na zakres częstotliwości 168.900 Mhz, TAK  

 
b) impedancja wejścia 50 Ohm, TAK  

c)  współczynnik fali stojącej ≤ 1,0, TAK  
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d) charakterystyka  promieniowania dookólna. TAK  

 

XIII. 

 

DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU 

1. Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. TAK  

2. Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale 

medycznym 
TAK 

 

3. W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z 

możliwością ładowania w ambulansie  wyposażony w światło LED, 
TAK 

 

4. Trójkąt ostrzegawczy – 2 sztuki, komplet kluczy, podnośnik 

samochodowy 
TAK 

 

5. Komplet dywaników  gumowych w  kabinie kierowcy, TAK  

6. Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony 

powyżej stanu ,,rezerwy” 
TAK 

 

7. Kamera biegu wstecznego z wyświetlaczem w kabinie kierowcy TAK  

8. Opony zimowe – 4 szt. TAK  

XIV. SERWIS 

1. Serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższej ASO oferowanej 

marki ambulansu  
TAK 
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2. Serwis zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji (łącznie z 

wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy sanitarnej) 

realizowany w siedzibie Zamawiającego. 

TAK 

 

3. Reakcja serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji 

na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu 72 godzin od jej 

zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w czasie nie krótszym jak 48 

godziny od zgłoszenia. 

TAK (określić) 

 

4. Gwarancja dostarczenia w ciągu max. 72 godzin do siedziby 

Zamawiającego ambulansu zastępczego spełniającego wymagania 

ambulansu typu B, jeśli czas naprawy ambulansu (pojazdu bazowego 

lub zabudowy), który uległ awarii będzie wynosił minimum 5 dni.  

TAK (określić) 

 
 

XV. GWARANCJA 

1. 
Gwarancja mechaniczna na ambulanse, nie krócej jednak niż 24 

miesiące (bez limitu km). 
TAK 

 

2. Gwarancja na powłoki  lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące. TAK  

3. Gwarancja na perforację – min. 120  miesięcy. TAK  

4. Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące.  TAK (określić)  

5. Gwarancja na sprzęt medyczny – min. 24 miesiące. TAK  

 

XVI. PLECAKI I TORBY 
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1.  Plecak ratunkowy (podać producenta i model) – 1 szt.   

 

Minimalne wymiary: wys. 60 x szer. 55 x gł. 30 cm 

wykonany z odpornego na przecieranie materiału, 

wyposażony w ampularium na 80 ampułek oraz ampularium na 8 

ampułek, 

wkład na intubację, 

certyfikowane elementy odblaskowe, 

min. 5 torebek segregacyjnych różnej wielkości, 

min. 5 zewnętrznych kieszeni, 

możliwość noszenia, pionowo, poziomo lub na plecach, 

konstrukcja powinna umożliwia pranie ręczne lub automatyczne, 

spód plecaka wzmocniony materiałem wodoodpornym, odpornym na 

ścieranie. 

TAK  

2.  Torba pediatryczna (podać producenta i model) – 1 szt.   

 

Minimalne wymiary: wys. 36 x szer. 36 x gł. 28 cm  

torba z uproszczoną wersją taśmy Breslowa, 

wykonana z materiału odpornego na przecieranie, 

TAK  
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konstrukcja powinna umożliwia pranie ręczne lub automatyczne, 

spód torby wzmocniony materiałem, wodoodpornym, odpornym na 

ścieranie, 

certyfikowane elementy odblaskowe, 

min. 7 torebek segregacyjnych, 

min. jedna duża zewnętrzna kieszeń 

możliwość noszenia w ręku i na ramieniu. 

 

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE AMBULANSU 

Lp. Wymagane parametry (warunki) dla wyposażenia medycznego 
warunek graniczny: 

 

Potwierdzenie spełnienia wymagań 

Oferowane przez Wykonawcę parametry dla wyposażenia 

medycznego 

 

1 2 3 4 

I. Nosze główne z transporterem (podać producenta i model) TAK  

     NOSZE GŁÓWNE o parametrach minimalnych muszą posiadać/być:   

t)  
Podać markę, model i rok produkcji min 2019, fabrycznie nowe TAK  
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u)  

Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału 

zabezpieczonego przed korozją. 
TAK  

v)  

Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji 

przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. 
TAK  

w)  

Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę 

na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich 

dostępnych funkcji. 

TAK  

x)  

Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 

min. 75 stopni. 
TAK  

y)  

Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy 

umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym 

wzroście. 

TAK  

z)  

Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy 

na wznak do pozycji węszącej 
TAK  

aa)  

Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości 

mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. 
TAK  

bb)  

Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego 

umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, 

o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na 

środki dezynfekujące 

TAK  

cc)  
Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi.  TAK  
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dd)  

Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu 

noszy. 
TAK  

ee)  
Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy. TAK  

ff)  

Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej 

ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach 

podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze. 

TAK  

gg)  

Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona 

wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia) 
TAK  

hh)  
Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne. TAK  

ii)  
Waga noszy  max. 23 kg (podać) TAK  

jj)  

Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą 

noszy. 
TAK  

kk)  
Dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci. TAK  

ll)  
Maksymalne obciążenie dopuszczalne min. 227 kg (podać) TAK  

 
TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH o parametrach minimalnych musi 

posiadać/być: 
  

s)  

Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i 

tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu 

pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie  noszy z 

pacjentem nawet przez jedną osobę. 

TAK 
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t)  
Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami. TAK  

u)  
Regulacja wysokości w minimum 7 poziomach. TAK  

v)  
Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na 

minimum trzech poziomach pochylenia 

TAK 
 

w)  
Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy. TAK  

x)  
Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, min. 2 kółka 

wyposażone w hamulce. 

TAK 
 

y)  

Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie 

transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie 

transportera 

TAK 

 

z)  
Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm z blokadą przednich kółek 

do jazdy na wprost. 

TAK 
 

aa)  
4  główne uchwyty transportera TAK  

bb)  
Dodatkowe uchylne uchwyty transportera  ułatwiające manewrowanie z 

możliwością odblokowania goleni 

TAK 
 

cc)  
Rama transportera wykonana z profili o przekroju prostokątnym 

(podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia) 

TAK 
 

dd)  
Przyciski blokady goleni kodowane kolorami TAK  

ee)  
Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą 

transportera. 

TAK 
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ff)  
Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału 

zabezpieczonego przed korozją. 

TAK 
 

gg)  
Maksymalne obciążenie dopuszczalne transportera min. 227 kg. TAK  

hh)  

Waga transportera  max 28 kg. Dopuszcza się wyższą wagę transportera do 

max.36 kg  przy ładowności przekraczającej 220 kg, pod warunkiem 

potwierdzenia zgodności z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865, 

poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną 

badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy 

medycznej 93/42/EEC-dostarczyć przy dostawie 

TAK 

 

ii)  

Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 

1789. Poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez 

niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg 

dyrektywy medycznej 93/42/EEC- dostarczyć przy dostawie 

TAK 

 

jj)  
Na oferowany system transportowy (nosze i transporter), deklaracja 

zgodności, folder – załączyć do oferty. 

TAK 
 

IV. Deska ortopedyczna dla dorosłych (podać producenta i model) TAK  

 

1. Deska o n/w funkcjach i parametrach: 

- wykonana z  tworzywa sztucznego , łatwo zmywalnego, przepuszczalna 

dla promieni X, 

- minimum 14 dużych uchwytów umożliwiających pracę w grubych 

rękawicach.  

TAK  
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Długość – min. 180 cm 

Szerokość – min. 40 cm 

Waga deski – max 10 kg  

2. Pasy zabezpieczające do deski: 

- Konstrukcja pasa dwuczęściowa 

- Możliwość regulacji długości 

- Pasy kodowane kolorami i całkowicie wodoodporne nieabsorbujące 

płynów 

3.Stabilizator głowy: 

- System 2 klocków z otworami  umożliwiającymi dostęp do tętnic szyjnych 

- Podkładka z rzepem do przyczepiania klocków 

- Paski do mocowania stabilizatora do deski 

V. Nosze podbierakowe (podać producenta i model) TAK  

 

1. Nosze podbierakowe o n/w funkcjach i parametrach: 

- wykonane z tworzywa ABS.  

- zestaw 3 pasów zabezpieczających, ergonomiczne uchwyty 

transportowe, 

TAK  
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- nosze umożliwiające montaż systemu unieruchomienia głowy,  

- nośność min. 150 kg, 

- konstrukcja noszy umożliwiająca wykonanie pełnego zdjęcia  RTG na 

poziomie diagnostycznym (głowy, miednicy  kręgosłupa), 

- wielostopniowa regulacja długości noszy umożliwiająca dopasowanie ich 

   do wymiarów pacjenta, 

- min.10 ergonomicznych uchwytów zdystansowanych od podłoża 

znajdujących się                         na obwodzie noszy służących do 

przenoszenia, 

- konstrukcja noszy zabezpieczająca je przed wnikaniem wewnątrz płynów 

organicznych oraz materiału zakaźnego, 

- waga noszy poniżej 9 kg. 

VII. Deska ortopedyczna dla dzieci (podać producenta i model) TAK  

 

1. Deska ortopedyczna dla dzieci o n/w funkcjach i parametrach: 

- wyposażona w pasy 4 szt. w różnych kolorach, 

- min. 4 uchwyty do przenoszenia,  

- komplet klocków do unieruchomienia głowy, 

- wykonana z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego, 

 

TAK 
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- minimalne dopuszczalne obciążenie 50 kg i dł. Min.120 cm, 

- przenikalna dla promieni X, 

- pediatryczny system unieruchomienia głowy składający się z podkładki,                              

dwóch klocków do stabilizacji  bocznej  z  otworami  na uszy oraz dwóch 

pasków mocujących głowę, 

- waga deski do 5 kg. 

Lub rozwiązanie równoważne: 

-zestaw pozwalający na unieruchomienie dzieci w wieku 2 – 10 lat.  

-posiada wbudowane unieruchomienie głowy,  

-system różno-kolorowych, ruchomych pasów zabezpieczających,  

-4 uchwyty do przenoszenia i 2 pętle do mocowania na noszach 

karetkowych.  

-mocowanie poszkodowanego nie utrudniają dostępu do klatki piersiowej 

w celu monitorowania czy defibrylacji.  

-materiały, z których wykonana jest deska pediatryczna są wytrzymałe, 

łatwe w utrzymaniu czystości oraz przenikliwe dla promieni X.  

-torba transportowa. -długość: 122 cm. -szerokość: 23 cm -grubość: 4 cm -

 

 

 

 

 

 

 

TAK 
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waga: 3 kg  

-obciążenie: 41 kg 

VIII. Krzesełko kardiologiczne (podać producenta i model) TAK  

 KRZESEŁKO TRANSPORTOWE PŁOZOWE TAK  

s)  

Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału 

zabezpieczonego przed korozją. 
TAK  

t)  
System płozowy do transportu pacjenta po schodach. TAK  

u)  

Siedzisko i oparcie wykonane z łatwego do mycia i dezynfekcji tworzywa 

typu ABS odpornego na uszkodzenia. 
TAK  

v)  
Możliwość złożenia do transportu w ambulansie. TAK  

w)  
Wysuwane uchwyty przednie blokowane w 3 pozycjach. TAK  

x)  
4 koła w tym min 2 obrotowe w zakresie 360°. TAK  

y)  
Uchylne rączki tylne. TAK  

z)  
Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w 2 pozycjach. TAK  

aa)  
Kąt pomiędzy płozami, a ramą krzesełka min. 30°.    TAK  

bb)  
Rozstaw zewnętrzny płóz  37 cm. TAK  

cc)  
Stabilizator głowy pacjenta. TAK  
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dd)  

Ruchoma podpórka na stopy pacjenta zapewniająca mu stabilne 

podparcie, uniemożliwiające ześliźnięcie się stóp pacjenta, o wymiarach 

240x85 mm. 

TAK  

ee)  
3 pasy poprzeczne. TAK  

ff)  
Waga krzesełka z systemem płozowym 14,9 kg. TAK  

gg)  
Wymiary po złożeniu: 95 cm x 52 cm x max. 20 cm. TAK  

hh)  
Udźwig  min. 225 kg. TAK  

ii)  

Deklaracja zgodności, folder– załączyć do oferty, instrukcja obsługi – przy 

dostawie. 
TAK  

jj)  

Zgodność z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865, poświadczone 

odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą 

jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy 

medycznej 93/42/EEC-dostarczyć przy dostawie 

TAK  

XIV. Ssak akumulatorowy (podać producenta i model) TAK  

 

1. Ssak akumulatorowy o n/w funkcjach i parametrach: 

- siła ssania wybierana przez naciśnięcie klawisza do 0,8 bar lub ssak 

akumulatorowy o płynnej regulacji siły ssania od 0 do 800kPa 

- podświetlanie klawiszy umożliwiające pracę w warunkach ograniczonej 

widoczności 

- elektroniczny system wyłączający pompę ssącą w przypadku 

TAK, opisać  
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przekroczenia  

ustawionej siły ssania, 

- zbiornik na wydzielinę wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w 

autoklawie: 

  poj. min. 1,0 l., 

- dodatkowy zbiornik umożliwiający zastosowanie wkładów na wydzielinę  

jednorazowego użytku.  

- integralnie wbudowany filtr bakteryjny, 

- mocowanie ścienne w przedziale medycznym, 

- zasilanie 12 V zintegrowane z mocowaniem ściennym, 

- czas pracy z akumulatora: do 45 minut, 

- pojemnik wielokrotnego użytku, 

- żywotność baterii: min. 2 lata (min. 400 cykli ładowania). 

XVIII. Nosze płachtowe (podać producenta i model) TAK  

 

. Nosze płachtowe o n/w funkcjach i parametrach: 

- nośność min. 150 kg,  

- min. 8 uchwytów do przenoszenia, 

TAK, opisać  
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- kieszeń na nogi 

XIX 
Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej 

– 1 kpl .  Rok produkcji 2018 lub 2019) 
  

1 Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja. TAK  

2 Działanie urządzenia w pełni elektryczne. TAK  

3 
Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC / Głębokość – od 5 do 6 

cm / Częstość – od 100 do 120 uc./min. 
TAK  

4 
Ładowanie urządzenia bez otwierani / wyjmowania go z plecaka/ torby  wraz z  

widocznym wskaźnikiem   stanu naładowania  baterii. 
TAK  

5 
Możliwość kompresji klatki piersiowej u „małych dorosłych pacjentów” z 

głębokością ucisku w granicach 4 – 5 cm 
TAK  

6 
Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej przez element 

jednorazowego użycia do wykonania aktywnej relaksacji klatki piersiowej pacjenta - 

podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację. 

TAK 
 

7 
Źródło zasilania: akumulator wewnętrzny / zasilanie ze ściany karetki DC min. 12 – 

28 V / zasilanie z gniazda sieci AC min. 210 - 250 V.                                                        
TAK  

8 Czas ładowania akumulatora wewnętrznego max. 150 min. TAK  

9 Czas ładowania akumulatora wewnętrznego poniżej 125 min TAK  

10 
Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego w 

urządzeniu podczas jego pracy (wykonywanie RKO) z zewnętrznego źródła zasilania 

(230 V AC lub 12 V DC). 

TAK 
 

11 Ładowarka wewnątrz urządzenia.  TAK  
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12 Czas pracy urządzenia przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego:  min. 40 min.           TAK  

13 
Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z 

pacjenta. 
TAK  

14 Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą /plecakiem < 12 kg. TAK  

15 
Bezprzewodowa transmisja (bluetooth, wifi) danych z pamięci urządzenia o 

parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera. 
TAK  

16 
Wyposażenie aparatu: torba lub plecak / deska pod plecy  / elementy 

bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (min. 12 szt.) / akumulator. 
TAK  

17 
Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu od daty 

podpisania protokołu odbioru ambulansu, pierwszego uruchomienia i szkolenia 

personelu. 

TAK 
 

18 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów 

okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzone wpisem do 

dokumentacji sprzętu. 

TAK 
 

19 

Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii 

przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu 

telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia 

przedmiotu zamówienia. 

TAK 

 

20 
Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o 

wadzie. 
TAK  

21 
W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu 

przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy 

element zamówienia na nowy. 

TAK 
 

22 
Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie 

oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu. 
TAK  
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23 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z 

dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211) oraz być 

zgodne z Normą PN EN 1789+A2:2015 . 

TAK 
 

XX 
Defibrylator transportowy – 1 kpl.                                                         

Podać markę, model. Rok prod. 2019  

 
 

1 
Aparat przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań i certyfikowanym 

uchwytem karetkowym 
TAK  

2 Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci TAK  

3 
Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą za ładowarki 

zewnętrznej 12V – 230V  
TAK  

4 Ładowarka zewnętrzna dwustanowiskowa TAK  

5 
Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania 

lub min. 400 defibrylacji x 200J 
TAK  

6 Ciężar defibrylatora w kg max. 10kg TAK  

7 

Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, 

bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z 

datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku lub przytoczony wydruk 

i przesłane/transmisja danych do: działu technicznego szpitala, koordynatora 

medycznego pogotowia 

TAK 

 

8 Wykonanie auto testu z wydrukiem i przesłaniem danych TAK  

9 Norma IP min. 43 TAK  

10 Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna TAK  
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11 Defibrylacja w trybie ręcznym i AED TAK  

12 
Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla 

pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. 
TAK  

13 Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 360 J TAK  

14 Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 23. TAK  

15 Poziomy energii zewnętrznej powyżej 23 TAK  

16 
Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji 

ciała pacjenta 
TAK  

17 
Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane, na 

wyposażeniu nakładki  dziecięce/neonatologiczne 
TAK  

18 
Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający 

drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie 

urządzenia spełniające normę PN-EN 1789. 

TAK 
 

19 
Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, 

defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach 

pediatrycznych/neonatologicznych 

TAK 
 

20 Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie TAK  

21 Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę TAK  

22 Regulacja prądu stymulacji min. 0-170 mA TAK  

23 Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG TAK  

24 Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG TAK  
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uwzględniająca wiek i płeć pacjenta 

25 Alarmy częstości akcji serca TAK  

26 Zakres pomiaru tętna od 20-250 u/min TAK  

27 
Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 4 poziomów 

wzmocnienia. 
TAK  

28 Powyżej 7 poziomów wzmocnienia sygnału EKG TAK  

29 Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie TAK  

30 Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”. TAK  

31 Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 80mm. TAK  

32 
Wydruku trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia 

odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG 
TAK  

33 
Transmisja danych przez wbudowany lub zewnętrzny modem do istniejących stacji 

odbiorczych w pracowniach kardiologii inwazyjnej w okolicach Grójca. 
TAK  

34 Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips. TAK  

35 Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych. TAK  

36 
Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną 

kalibracja bez udziału użytkownika. 
TAK  

37 Urządzenie nowe, nie powystawowe, rok produkcji 2019 TAK  

XXI Respirator transportowy – 1 kpl.                                                     
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 Podać markę, model.    

1 
Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z wymaganiami 

normy PN-EN 794-3 
TAK  

2 
Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie pneumatyczne - z przenośnego 

lub stacjonarnego źródła tlenu 
TAK  

3 Maksymalna waga respiratora ≤4kg TAK  

4 Tryb IPPV/ CMV TAK  

5 
Funkcja automatyczna blokady cyklu wentylacji IPPV/ CMV przy oddechu 

spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej 
TAK  

6 
Minimalna objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji IPPV/ CMV nie mniejsza 

niż 150 ml  
TAK  

7 
Wentylacja bierna 100% tlenem - oddech „na żądanie” (integralna funkcja 

respiratora) z przepływem zależnym od podciśnienia w układzie oddechowym 
TAK  

8 Czułość wyzwalania trybu „na żądanie” - podciśnienie max. 3 cmH2O TAK  

9 
Układ pacjenta z zaworem antyinhalacyjnym - możliwość wentylacji biernej 100% 

tlenem w atmosferze skażonej 
TAK  

10 Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej i objętości oddechowej TAK  

11 Zakres regulacji częstości oddechowej min. 8-40 cykli/min. TAK  

12 Zakres regulacji objętości oddechowej min. 100 - 1300 ml TAK  

13 Regulowane ciśnienie szczytowe w układzie pacjenta w zakresie min. 20-60 cmH2O TAK  

14 Minimum 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ 

CMV, 100 i max 50% (podać wartość znamionową stężenia O2 deklarowaną w 
TAK  
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materiałach technicznych producenta) 

15 
Przepływ w trybie wentylacji biernej (na żądanie) regulowany automatycznie w 

funkcji podciśnienia w układzie oddechowym, min. 0-100 l/min 
TAK  

16 Manometr ciśnienia w układzie pacjenta  TAK  

17 

Alarmy (dopuszcza się elektryczne zasilane modułu alarmów): 

- wysokiego ciśnienia szczytowego w fazie wdechu, 

- niskiego ciśnienia w układzie pacjenta (rozłączenia), 

- stałego ciśnienia w układzie pacjenta 

TAK 

 

18 Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego TAK  

19 Silikonowy układ pacjenta do sterylizacji w autoklawie, długość min. 120 cm TAK  

20 Przewód zasilający zakończony wtykiem szybkozłącza AGA, długość min. 120 cm TAK  

Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku 
towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane w 
przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. 
UWAGA: Nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty. 
…………………………….., dnia …………………………                                                                                                                                          ……………………………………………………… 

                (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

UMOWA /WZÓR/ 
 
Zawarta w dniu …………………..………………… pomiędzy:  

 

Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Grójcu przy ulicy Piotra Skargi 10, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr 0000351118, NIP 797-201-92-61 i REGON 142203546,   reprezentowanym przez:  

 

Joannę Czarnecką - Prezes zarządu  

(zwanym dalej „Zamawiającym”)  

 

a  

 

firmą………………………………..………… z siedzibą w …………………………….. ………., działającą w oparciu o wpis 

do ………………………., pod numerem………………………….., reprezentowaną przez :  

 

……………………………………………………………………………………  

 (zwaną dalej “Wykonawcą”)  

 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  

nieograniczonego powyżej 221.000 Euro na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), o następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup ambulansów typu B i C dla potrzeb zespołu ratownictwa 

medycznego Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

2. Zamawiający wymaga, aby oferowane ambulanse wraz z wyposażeniem był fabrycznie nowe 

(wyprodukowane w 2019r). gotowe do użytkowania bez ponoszenia dodatkowych nakładów 

finansowych oraz zgodny z aktualnie obowiązującą normą PN EN 1789. Zamawiający dopuszcza do 

zaoferowania ambulans sanitarny zabudowany (tj. wykonana adaptacja przedziału medycznego) w 

2019 r. na pojeździe bazowym fabrycznie nowym, niezarejestrowanym, nieposiadającym przebiegu 
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eksploatacyjnego, niedemonstracyjnym, posiadającym pełną gwarancję producenta, z produkcji 2019 

roku. 

3. Oferowane ambulanse muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych, roszczeń osób trzecich oraz 

posiadać kompletną dokumentację pojazdu niezbędną do jego rejestracji oraz eksploatacji. 

4. Oferowane ambulanse muszą posiadać fabrycznie nowe wyposażenie, wolne od wad, objęte 

gwarancją producenta pojazdu, spełniające wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o 

ruchu drogowym (Dz.U. 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), 

5. Minimalne wymagania dotyczące samochodu bazowego, przedziału medycznego oraz sprzętu 

medycznego zawiera załącznik nr 3 do Formularza Oferty stanowiący opis wymaganych parametrów 

technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia. 

6. Oferowany ambulans winien spełniać wymogi dotyczące oznakowania ambulansu zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe 

Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa 

medycznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1251) oraz pozostałe wymogi określone przez Zamawiającego. 

7. Oferowany ambulans musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego 

(samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu 

pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1475). Podsumowanie Badań oraz Certyfikat Zgodności zgodnie z obowiązującą normą PN EN 

1789 lub ją zastępującą. 

8. Zaoferowane wyposażenie i sprzęt medyczny (jeśli dotyczy) musi posiadać dokumenty 

dopuszczające do obrotu i używania w Polsce, oraz spełniać wymagania określone przepisami ustawy 

z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.) 

9. Homologacja oferowanego ambulansu musi umożliwiać rejestrację w Polsce oraz umożliwiać 

świadczenie usług medycznych w ramach Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego. 

10. Po dostarczeniu ambulansu Wykonawca z wszelkimi wymaganymi dokumentami zobowiązany jest 

do współpracy z Zamawiającym w trakcie procesu rejestracji ww. pojazdu. W szczególności 
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zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkich dokumentów wymaganych przez Instytucje Państwowe, 

np. Wydział Komunikacji. 

11.Wykonawca zapewni dla oferowanego ambulansu pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

zabudowy medycznej oraz pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w Autoryzowanej Stacji 

Obsługi. 

12. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest 

Pan(i) …………………………………. telefon:…………….. fax:……………………. 

13. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest 

Pan(i)………………………………… telefon:………….. fax:……………………. 

§ 2. 

Oświadczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą 

do wykonania przedmiotu umowy, oraz że samochód o którym mowa w § 1 ust.1 jest jego własnością, 

nie ma wad fizycznych i prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem 

jakiegokolwiek postępowania i zabezpieczenia. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej 

braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

§ 3. 

Dostawa i odbiór 

1. Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu przedmiot umowy określony w § 1 ust.1 i zobowiązuje się 

go dostarczyć do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko w terminie do dnia …………… roku. 

2. O terminie odbioru Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z co najmniej 

trzydniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem dostawy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez wad i usterek. 



   
 

138 

 
 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia upoważnionych pracowników Użytkownika w 

zakresie obsługi i eksploatacji ambulansu oraz sprzętu medycznego, na własny koszt i ryzyko w 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym; przeszkolenie to powinno się odbyć nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od dnia dostarczenia przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy przedmiotu umowy kompletnej 

dokumentacji koniecznej do eksploatacji i obsługi ambulansu oraz sprzętu medycznego, sporządzonej 

w języku polskim zawierającej w szczególności: Kartę pojazdu, kartę gwarancyjną pojazdu oraz wykaz 

ASO, które są uprawnione do wykonywania napraw oraz przeglądów w okresie gwarancyjnym, 

instrukcję obsługi ,wyciąg ze świadectwa homologacji. 

6. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy i zapłacić cenę określoną w § 4. 

7. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru. 

Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy z klauzulą „bez uwag” uprawnia Wykonawcę do 

wystawienia faktury. Klauzula „bez uwag” nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady i 

usterki, które pojawią się po odbiorze, w szczególności w okresie gwarancji lub rękojmi. 

8. Odbiór przedmiotu umowy zostanie poprzedzony szczegółowymi badaniami zgodności parametrów 

technicznych ze specyfikacją techniczną pojazdu określoną w załączniku nr 3 do Formularza oferty w 

obecności upoważnionych przez Strony osób. 

9. Wykonawca nie może dostarczyć Zamawiającemu przedmiotu umowy innego, niż ściśle określony 

w przedmiocie zamówienia i wskazany w ofercie Wykonawcy. W razie dostarczenia przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy innego niż ściśle określony w przedmiocie zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, w 

szczególności gdy: a) ambulans nie spełnia wymagań określonych w SIWZ; b) w ambulansie 

stwierdzono usterki, których nie da się usunąć w trakcie odbioru; c) brak wymaganej w SIWZ i 

niniejszej umowie dokumentacji - Zamawiający odmówi odbioru. W takim przypadku Zamawiający 

będzie miał prawo do natychmiastowego odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy. 

§ 4. 

Cena i sposób rozliczania. 

1. Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ, jak również w nim nie ujęte, a bez 

których nie można wykonać zamówienia. 
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2. Cena wynosi: netto………………..……. zł plus należny podatek VAT ….…% w kwocie ……………….zł co 

stanowi kwotę brutto ………………..zł ( słownie: ………………………………..), w tym: 

3. Ambulans typu … : netto: …………………… zł, podatek VAT…………..% w kwocie ……….……………… zł, co 

stanowi kwotę brutto ……………………………zł (słownie: ………………………………………………………………); 

4. Wykonawca, określoną w ust. 2 cenę, otrzyma po wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonego 

protokołem odbioru i złożeniu faktury. 

5. Cena określona w ust. 2 jest ostateczna i nie podlega zmianie. 

6. Płatność wynikająca z realizacji niniejszej umowy nastąpi przelewem na wskazany w treści faktury 

numer rachunku bankowego Wykonawcy w ciągu ……. dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury przez Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem 

podatku VAT, a numer rachunku bankowego, który wskazany zostanie w treści faktury znajduje się w 

wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonego przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

7. W przypadku nieterminowej płatności faktury, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek 

ustawowych za opóźnienie. 

§ 5. 

Warunki gwarancji. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy  liczonej od dnia podpisania bez uwag 

protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 7 odpowiednio: 

- mechanicznej bez limitu kilometrów ……………………………...….….………….. 

- na powłokę lakierniczą: ……………………………………………….……………… 

- na perforację nadwozia: ………………………………………….…….………..…… 

- na zabudowę medyczną:………………………………………………….………….. 

- na wyposażenie ambulansu/sprzęt medyczny: ……..……………………..……… 



   
 

140 

 
 

3. Wykonawca zobowiązuje się do serwisowania przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji. 

W zakresie wyrobów medycznych, Wykonawca zobowiązuje się do ich serwisowania, przeglądów, 

regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń czy kontroli bezpieczeństwa na zasadach wynikających z 

instrukcji używania tych wyrobów i zaleceń producenta. 

4. Koszt zakupu części w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca – dotyczy części, które w okresie 

gwarancji ulegną uszkodzeniu lub nabędą usterkę bez winy Zamawiającego i będą objęte gwarancją 

producenta. 

5. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje 

się do bezpłatnego ich usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia 

przekazania Wykonawcy samochodu do wskazanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie 

autoryzowanych stacji serwisowych.  

6. Okres gwarancji równa się okresowi rękojmi. 

7. Informacje dotyczące warunków serwisowania samochodu w okresie gwarancji: 

- Wykaz podmiotów wykonujących czynności serwisowe: ………………… 

- Częstotliwość przeglądów: ……………………………………………………… 

8. Wykonawca na własny koszt przeprowadzi przegląd „przedsprzedażowy” 

ambulansów. 

§ 6. 

Kary umowne 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań umownych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

- 0,2% całkowitej ceny brutto określonej w § 4 ust.2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w 

dostarczeniu przedmiotu umowy czy opóźnieniu w wydaniu dokumentów dotyczących przedmiotu 

umowy; 
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- 0,5% całkowitej ceny brutto określonej w § 4 ust.2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia 

wymiany lub usunięcia wad, o których mowa w § 5 ust.5 umowy – dotyczy zabudowy specjalnej 

pojazdu. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z jednej ze Stron, Strona winna odstąpienia zapłaci drugiej 

karę umowną w wysokości 10% całkowitej ceny brutto określonej w § 4 ust. 2. 

4. Kary o których mowa w ust. 2 i ust. 3 płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do 

ich zapłaty. Kary umowne mogą być potrącane z bieżących należności Wykonawcy. 

5. Zapłata kary umownej nie wyłącza dalej idących roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy. 

§ 7. 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach a 

zwłaszcza w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a)  zgodnie z art. 145 ustawy Pzp; 

b) w wypadku: likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia istotnej części 

majątku Wykonawcy; 

c)  gdy opóźnienie w realizacji dostawy przekroczy 7 dni w stosunku do terminu określonego w § 3, 

naliczając Wykonawcy karę umowną o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 1; 

d) gdy zamówienie jest realizowane wadliwie lub sprzeczne z umową, w tym również w zakresie 

świadczeń gwarancyjnych, po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy nie krótszego niż 14 

dni roboczych, dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń. W takim przypadku Zamawiający naliczy 

Wykonawcy karę umowną o której mowa w § 6 ust.2 pkt 2; 

e) w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 9 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
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3. Ustanie obowiązywania umowy, niezależnie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego, nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar umownych i 

odszkodowań przewidzianych w umowie. 

§ 8. 

Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 145a ustawy Pzp, może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi jedna z 

następujących okoliczności: 

a)  zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp; 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy polegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy Pzp; 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które 

ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 

zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 9. 

Podwykonawcy 

1. Podwykonawcy wykonają zamówienie w zakresie: 

- …....................................................................................... 

- …....................................................................................... 

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania działań podwykonawców tak jak 

za działania własne. 
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4. Umowa o podwykonawstwo musi być w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, a także musi 

określać jaką część przedmiotu umowy o zamówienie publiczne zostanie wykonana przez 

Podwykonawcę. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconych podwykonawcy zadań. 

§ 10. 

Zmiany postanowień zawartej umowy. 

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w razie: 

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikające z prawomocnych orzeczeń 

lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to 

niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub 

faktycznego; 

b) zmiany terminu wykonania umowy w wyniku zaistnienia siły wyższej, jako siłę wyższą uznane 

zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, strajk i inne 

nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą stron umowy – o czas 

zaakceptowany przez Strony umowy; 

c) gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawcaw 

wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, o ile nowy Wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 

d) zmian, jeżeli nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust.1e ustawy Pzp, niezależnie od ich wartości; 

e) zmian w zakresie podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, lub 

wprowadzenia podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie 

samodzielnie; 

f) innych przewidzianych w ustawie Pzp. 
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2. Zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w ust. 1 wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony, a wniosek o wprowadzenie tych zmian 

musi być złożony na piśmie i uzasadniony. 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie oświadczają, że dołożą 

wszelkich starań, aby spory były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji 

prowadzonych w dobrej wierze. 

3. Właściwym do rozpoznania sporu jest sąd powszechny właściwy do siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Załącznikami do umowy są: 

· …………………………………………………... 

· …………………………………………………… 
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