
 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 

i Transportu Sanitarnego w Płocku 
09-400 Płock, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5. 

 
 

 
 

KRS – 0000029842;  NIP  774-10-02-289;  REGON  - 610317845: 

tel. 24-26-78-400;  tel. / fax.  24-26-78-415 ; 

www.wspritsplock.pl , e-mail: sekretariat@wspritsplock.pl 

Zamówienia Publiczne tel. 24/26-78-411 e-mail zamowienia@wspritsplock.pl. 

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1435 

 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiot zamówienia Dostawa pn.: zakup dwóch ambulansów sanitarnych typu C. 
Części zamówienia Zamówienia podzielono na części: NIE 

Numer postępowania TZPiZI.3813/03/D/18. 

Podstawa prawna 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 
r., poz. 1026 i 1104), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

Publikacja Biuletyn Zamówień Publicznych 
Ogłoszenie nr 593086-N-2018 z dnia 23-07-2018 r.  

Termin składania ofert   
01-08-2018 r. do godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert  
01-08-2018 r. o godz. 10:30 

Kontakt 
Zamówienia publiczne 
 
Edward Jabłoński tel/fax 24/2678411 

W zakresie przedmiotu zamówienia 
 
Mariusz Nec tel. 661-010-999 

Data opracowania SIWZ 
Przez komisje przetargową. 

20-07-2018 r. Aktualizacja/ 
Modyfikacja 

 

 
 
 
 

                            ZATWIERDZIŁ: 
Płock, dnia 20-07-2018 r.                 
 

 
Z-ca DYREKTORA ds. 
Techniczno-Eksploatacyjnych 
SP ZOZ WSPRiTS w Płocku 
 
mgr Zofia Gołębiewska                                    

                                                                                             ___________________________ 
Dyrektor lub pracownik,  

któremu kierownik, powierzył pisemnie 
wykonanie zastrzeżonych dla siebie 

czynności. 
 
 

 
 

 
 

http://www.wspritsplock.pl/
mailto:sekretariat@wspritsplock.pl
mailto:zamowienia@wspritsplock.pl
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Nr 
paragrafu 

 Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia)  
 

Paragraf 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Paragraf 2 Tryb udzielania zamówienia 

Paragraf 3 Opis przedmiotu zamówienia 

Paragraf 4 Termin wykonania zamówienia 

Paragraf 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 

Paragraf 6 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

Paragraf 7 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywanie oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami 

Paragraf 8 Wymagania dotyczące wadium 

Paragraf 9 Informacja dotycząca zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

Paragraf 10 Termin związania ofertą 

Paragraf 11 Opis sposobu przygotowania ofert 

Paragraf 12 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Paragraf 13 Opis sposobu obliczania ceny 

Paragraf 14 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Paragraf 15 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Paragraf 16 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Paragraf 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. 

Paragraf 18 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia 

Paragraf 19 Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

Paragraf 20 Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 p.z.p., 
jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

Paragraf 21 Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga 
lub dopuszcza ich składanie 

Paragraf 22 Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego 

Paragraf 23 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

Paragraf 24 Informacja czy Zamawiający przewiduje aukcje elektroniczną 

Paragraf 25 Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje 
ich zwrot  

Paragraf 26 Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3 a p.z.p. dotyczące wymogu zatrudnienia osób na 
umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań 

Paragraf 27 Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 – 5 p.z.p. związane z realizacją zamówienia 
obejmujące aspekty gospodarcze środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub 
zatrudnieniem  

Paragraf 28 Liczba części, na którą Wykonawca może złożyć ofertę 

Paragraf 29 Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom i nazwy podwykonawców oraz Informacja o obowiązku osobistego wykonania 
przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

Paragraf 30 Inne 

Nr 
załącznika 

 
Nazwa załącznika 

Załącznik 1 Formularz oferty  

Załącznik 2 Opis przedmiotu zamówienia - parametry techniczne: 

Załącznik 3 Formularz oświadczenia 

Załącznik 4 Wzór umowy 

Załącznik 5 Pisemne zobowiązanie 
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Paragraf 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 
Nazwa (firma): Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia 
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. 
Siedziba: ulica Narodowych Sił Zbrojnych 5, poczta 09-400 Płock. 
Telefon: (+48) 24/ 26 78 400; Faks: (+48) 24/ 26 78 415 
Strona Internetowa: www.wspritsplock.pl , strona BIP- bip.wspritsplock.pl email: sekretariat@wspritsplock.pl  

Zamówienia publiczne: email: zamowienia@wspritsplock.pl 
Nr KRS: 0000029842; REGON - 610317845; NIP  774-10-02-289; 
 
Paragraf 2. Tryb udzielania zamówienia 
 
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „Postępowaniem” -

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 i 2018) –zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
TZPIZI.3813/03/D/18. 

3. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich 
kontaktach z Zamawiającym.  

4. Niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dalej będzie zwana „SIWZ”. 
 
Paragraf 3. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn.: zakup dwóch ambulansów sanitarnych typu C;  

1) Oferowane ambulanse muszą być: - fabrycznie nowe, - nieuszkodzone, - nie demonstracyjne, 

wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 roku ambulansów drogowych typu C z zabudową 

części medycznej, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, 
objęte gwarancją producenta pojazdu wyposażone w silniki zapewniający przyśpieszenie 

pozwalające na sprawną jazdę w ruchu miejskim. 
2) Muszą spełniać warunki techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia – parametry 

techniczne załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ w stosunku do pojazdu bazowego, zabudowy 
medycznej i podstawowego wyposażania samochodu. 

3) Przedmiot zamówienia winien spełniać warunki określone: 
- w ustawie z dnia 29 października 2010 prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 

i zmiany z 2011 r. Dz. U. nr 30 poz. 151, z 2015 r. poz. 541, 1273, 2281 z 2017 r. poz. 60, 
777, 1926, z 2018 r. 106, 138, 317, 650, 957, i 1099 oraz MP z 2017 r. poz. 772); 

- w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. 
 z 2016 r, poz. 2022 i 858 oraz z 2017 r poz. 2338 i z 2018 r. poz. 855.). 

oraz  

- 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 (tekst 
jednolity Dz. U. 2015 poz. 1475), Podsumowanie Badań oraz Certyfikat Zgodności zgodnie z 

aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważnej zgodnie z wymogami NFZ. Homologacja 

oferowanego ambulansu musi umożliwiać rejestrację w Polsce. 

- oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania 

określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2017 r. poz. 211, oraz z 2016 r. poz. 1948 i z 2018 r. poz.650). 

- sprzęt medyczny – musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli, 
jakości potwierdzającego, że dostarczony sprzęt odpowiada określonym normom lub 
specyfikacjom technicznym tj. deklarację zgodności lub certyfikat CE zgodnie z Ustawą z 
dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych – ważne na dzień składania ofert. 

2. Wykonawca zapewni dla oferowanych ambulansów pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
zabudowy medycznej oraz pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w Autoryzowanej Stacji 
Obsługi. 
 

http://www.wspritsplock.pl/
http://bip.wspritsplock.pl/
mailto:sekretariat@wspritsplock.pl
mailto:zamowienia@wspritsplock.pl
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3. Wymagane są następujące minimalne okresy gwarancji liczone od daty podpisania przez Strony 
protokołu zdawczo odbiorczego: 

1) mechaniczna na pojazd bazowy – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów, 
2) powłoki lakierniczej – min. 24 miesięcy, 
3) perforacja elementów nadwozia – min. 60 miesięcy,  
4) na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące, 
5) na sprzęt medyczny – min. 24 miesiące, 

- przeglądy gwarancyjne zabudowy medycznej bezpłatne, co 12 miesięcy – 2 przeglądy w okresie 24 

miesięcy, łącznie z wszystkimi kosztami transportu ambulansów do wskazanego serwisu 
gwarancyjnego. Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji – max. 
w ciągu 72 godzin od zgłoszenia na koszt gwaranta. Zamawiający dopuszcza wymianę sprzętu na 
zastępczy o parametrach użytkowych równych lub lepszych w przypadku naprawy powyżej 72 godzin. 

4. Ambulanse muszą zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego. Wraz z dostawą Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego 
w zakresie działania, obsługi i konserwacji ambulansu i sprzętu w nim zamontowanego. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne zawiera załącznik nr 2 do 
niniejszej SIWZ a sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy załącznik nr 4 
do niniejszej SIWZ. 

6. Wykonawca podpisując umowę zobowiąże się do sprzedaży 2 ambulansów sanitarnych typ C  
w formie ratalnej, w nieoprocentowanych ratach oraz wydania przedmiotu umowy  

i przeniesienie prawa własności na rzecz Zamawiającego, pozostałe warunki płatności opisano we 
wzorze umowy. 

7. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków 
towarowych lub odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 
technicznych i/lub systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 

8. Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały, co najmniej takie 
same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, co najmniej w zakresie opisanym danym 
znakiem towarowym lub daną normą i nie obniżą określonych przez Zamawiającego standardów. 

9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania w szczególności rozumie się: wykazanie, że 
oferowane rozwiązanie posiada, co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą lub 
znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości 
użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, 
produktu, takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość 
obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują 
fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), 
kubatura, gęstość, kształt, kolorystyka, struktura, rodzaj materiału i komponentu. 

10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego. 

11.  W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych – innych niż określone w SIWZ – do oferty 
należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zastosowane rozwiązania równoważne spełniają 
wymogi Zamawiającego (np. opisy, karty katalogowe, karty techniczne). 

12. Zamawiający dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli 
mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentu niniejszej SIWZ pojawiają się nazwy 
własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to, 
jako rozwiązania przykładowe służące do ustalenia określonego standardu przedmiotu 
zamówienia, a nie wskazuje na konkretny produkt, w takim przypadku można zastosować 
rozwiązania równoważne na przyjętych wyżej zasadach. 

13. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 213/2008 z 27 
listopada 2007 r. dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Kod  Opis  

34114100-0 Pojazdy pogotowia 

34114121-3 Karetki 

33192160-1 Nosze 
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Paragraf 4. Termin wykonania zamówienia 
 
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w okresie maksymalnie do 60 dni 

licząc od dnia podpisania umowy. 
2. Odbiór ambulansów w siedzibie Zamawiającego w Płocku ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5 po 

uzgodnieniu Wykonawcy z Zamawiającym 
3. Przez termin wykonania przedmiotu umowy, uważa się dzień pisemnego potwierdzenia przez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy. 
  

Paragraf 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 

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

1.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 
oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.; 

1.2 spełniają warunku udziału w postępowaniu dotyczące: 
1)   kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to 

z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, 
których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

2)   sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie 

żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób 
szczególny.  

3)   zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie 

żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób 
szczególny.  

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 
Ustawy. 

4.  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. 

5.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6.  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 
zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach we 
wstępnym oświadczeniu Wykonawcy stanowiącym załącznik 3 do niniejszej SIWZ.  

7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 
zamieszcza informacje o podwykonawcach we wstępnym oświadczeniu Wykonawcy.  

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wstępne oświadczenie 
Wykonawcy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wstępne 
oświadczenie Wykonawcy potwierdza 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. 

9.  W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, żaden  
z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1, natomiast przy 
weryfikacji spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.2 ppkt. 2) i 3) pod uwagę będzie 
brany potencjał wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz innych podmiotów,  
o których mowa w ust. 2, natomiast przy weryfikacji spełniania warunku, o którym mowa 
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 w  ust. 1,2 ppkt. 1) pod uwagę będzie brany potencjał wszystkich Wykonawców występujących 
wspólnie. 

10. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach podmiotu trzeciego, podmiot ten nie 
może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt. 
1 Ustawy. 

11. Wykonawcy, którzy zamierzają uczestniczyć w postępowaniu powinni dokonać wnikliwej analizy 
udostępnionej specyfikacji technicznej, a zauważone rozbieżności, które ich zdaniem powinny 
być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić pisemnie w 
przewidzianym terminie Zamawiającemu. 

12. Zamawiający przewiduje, że zgodnie z art. 24aa ustawy dokona oceny ofert, a następnie 
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

13.  Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia ofert  
( art. 89 ust. 1 Ustawy) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w specyfikacji, po czym dopiero 
wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza  
( uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej Wykonawcy,  
tj. kompletu ważnych oświadczeń, a następnie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy wezwie do 
przedłożenia wymaganych specyfikacją dokumentów.  

14. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt. 11, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie 
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył 
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

15. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne jego przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 

16. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 
w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149 i 398) 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398 i 685). 

 
Paragraf 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udział  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
 
1. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą. 

1.1. Wypełniony formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 
SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę 
ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i 
wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcy. 
1.2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Opis przedmiotu 

zamówienia zgodnie z załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

1.3. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo 
określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w oryginale 
lub kopii poświadczonej notarialnie. 

1.4. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika 
ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp,  
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

1.5. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu 

stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. Oświadczenie składane jest w oryginale (jeżeli dotyczy). 

1.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa 
w pkt. 1.5 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma 
potwierdzać brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie,  
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w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków. Ww. formularz powinien być wypełniony 
i podpisany przez te podmioty. 

1.7. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału  
w postępowaniu, składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.5. Ww. formularz powinien być 
wypełniony i podpisany przez te podmioty. 

1.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków 
udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.5. powyżej. 

1.9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 
SIWZ ( jeżeli dotyczy).  

 

2. Dokumenty do złożenia na wezwanie. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 
niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
brak podstaw do wykluczenia, o których paragrafie 5 ust. 1 pkt. 1.1 
2.1. odpis 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 Pzp; 

2.2  aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,  

2.3  aktualne zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert lub składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

2.4 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wraz z ofertą należy przedłożyć:  
1) aktualne materiały informacyjne producenta w postaci katalogów, folderów potwierdzających 

wymagane parametry i schemat oferowanej zabudowy medycznej,  
2) dokument dopuszczający wyroby medyczne do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 

2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 211, oraz z 2016 r. poz. 1948 i z 
2018 r. poz.650). 

3) świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego – kserokopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.09.2015 r. w sprawie homologacji typu 
samochodów i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015 r. poz. 1475, 

4) Certyfikat Zgodności CE potwierdzający zgodność zabudowy medycznej z wymogami aktualnej normy 

PN-EN 1789.  
5) podsumowanie badań potwierdzający pozytywnie przeprowadzone badania wytrzymałościowe 

(kompleksowe testy zderzeniowe całego ambulansu) wykonane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie 
z aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważną: 

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże (w formie pisemnej – listownie, kurierem lub 
złożone osobiście) Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w oryginale  
(wzór oświadczenia zostanie dołączony do informacji z otwarcia ofert). Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą 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). 

5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w paragrafie 6 ust. 1 pkt. 1.5 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 lub poprawienia  
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w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

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

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, jeżeli 

Zamawiający posiada aktualne 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz 2018 r. poz. 1000). 
8. W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub 

dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w 

którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności 

oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowym i 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.  

9. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych 

przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.  
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język 

polski. 
 
Paragraf 7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywanie oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami 

 
1. Zamawiający prowadzi Postępowanie w języku polskim. 
2. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapozna się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. 

Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz 
złożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

3. Forma pisemna pod rygorem nieważności zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, 
w tym oświadczeń i dokumentów wymienionych w Paragrafie 6 niniejszej SIWZ, a także zmiany lub 
wycofania oferty. 

4. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 5, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja 
między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego  
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481, 
i z 2018 r. poz.106 i 138), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219). 

5. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2, 2f, 3 oraz 3a ustawy Pzp, 
oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć ( złożyć / uzupełnić / poprawić)  
w formie pisemnej. 

6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7. Stosownie do stanowiska Sądu Najwyższego oświadczenie woli w postaci elektronicznej 
dokonywane on line zostaje złożone z chwilą jego przejścia do systemu informatycznego 
prowadzonego i kontrolowanego przez odbiorcę, to jest w momencie przyjęcia oświadczenia przez 
serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich danych (postanowienie Sądu Najwyższego 
z 10 grudnia 2003 r., sygn. akt V CZ 127/03). 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
odpowie niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski, które wpłyną 
po wyżej określonym terminie Zamawiający może pozostawić bez rozpoznania. Przedłużenie 
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.  

9. Zamawiający udziela odpowiedzi wyłącznie na pytania przesłane pocztą elektroniczną, faxem bądź 
w formie pisemnej (przekazane listownie lub złożone osobiście). 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny 
kontakt – zarówno z Zamawiającym, jak i z osobami uprawnionymi do porozumiewania się  
z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym Paragrafie SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie 
będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny 
lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści SIWZ. 

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania 
ofert. 

13. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 
Pzp, zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów specyfikacji 
należy, zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert, w trybie przewidzianym w 
niniejszym Paragrafie. Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych nie przewidują negocjacji 
warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru umowy, po terminie otwarcia ofert. 

14. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na niżej wymieniony 
adres, wskazując numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tj.:  

TZPiZI-3813/03/D/18 
SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku 

ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock, SEKRETATIAT. 
email: zamowienia@wspritsplock.pl 

15. Osobami uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami są: 
1) w zakresie proceduralnym – Edward Jabłoński  

2) w zakresie merytorycznych przedmiotu zamówienia – Zofia Gołębiewska Z-ca Dyrektora ds. 
techniczno Eksploatacyjnych i Mariusz Nec Mistrz Stacji Obsługi. 

 
Paragraf 8. Wymagania dotyczące wadium 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 
 
Paragraf 9. Informacja dotycząca zaliczek na poczet wykonania zamówienia 
 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 

Paragraf 10. Termin związania ofertą 

 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.  
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.  
 
Paragraf 11. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
11.1 Wymogi formalne oferty 

1. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia 
zawierającą cenę dla poszczególnych części zamówienia, opisanych w paragrafie19 SIWZ 
(jeżeli dotyczy). Wykonawca składając wypełniony formularz oferty załącznik nr 1 do 
niniejszej SIWZ, dołącza wypełniony/ne załącznik/ki do formularza oferty to jest opis 
przedmiotu zamówienia - parametry techniczne wg wzoru załączonego do SIWZ - załącznik 
nr 2. Brak wymienionego załącznika skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z 
treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 
a) treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji i zostać sporządzona wg formularza ofertowego 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji; 

b) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, 
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką; 

c) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, sporządzone 
przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony  

mailto:zamowienia@wspritsplock.pl
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(w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania 
Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie oferty; 

d) poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie 
przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę, 

3. Zaleca się, aby: 
a) każda zapisana strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę, 
b) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie powinny być parafowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę, 
c) wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w sposób 

trwały, 
d) materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (druki i foldery reklamowe) były 

wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty, 
e) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną. 

4. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419) powinny być 
umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zgodnie z art. 8 
ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 
w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. W związku z powyższym, Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca załączył do oferty uzasadnienie faktycznego i prawnego zastrzeżenia informacji, jako 
tajemnicy przedsiębiorstwa. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być 
umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

5. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować 
będzie (zgodnie z uchwałą SN z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

6. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie  
w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnicy przedsiębiorstwa. 
Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy 
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia wykaże jednocześnie, że dane informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11.2 Forma dokumentów 
1. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, poza 
przypadkami wyraźnie wskazanymi w SIWZ. 
Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 
gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty  
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

2. W przypadku, gdy złożone dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty 
składane przez wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na 
język polski. 

3. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości, co do 
ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu. 

11.3 Opakowanie oferty 
1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym 

przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert.  
2. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy (może być 

pieczątka) i oznaczona w następujący sposób: 
SP ZOZ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWERGO i TRANSPORTU 
SANITARNEGO W PŁOCKU -  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock,  
OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn.: zakup dwóch ambulansów sanitarnych typu C.  
Oznaczone znakiem: TZPiZI.3813/03/D/18.  Nie otwierać przed 01-08-2018 r. godz. 10:30. 

3. Oferty składane pocztą powinny być zapakowane w dodatkową kopertę tak, aby jej 
rozpakowanie w SEKRETARIACIE zakładu nie spowodowało naruszenia oferty właściwej.  
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Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapoznanie się z treścią oferty 
przed terminem składania ofert z winy leżącej po stronie Wykonawcy.  

4. Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie Wykonawcę.  
 

 
Paragraf 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 
1. Miejscem składania ofert jest SEKRETARIAT SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock. 
Termin składania ofert upływa w dniu 01-08-2018 r. godzina 10:00.  

2. Miejscem otwarcia ofert jest siedziba SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
i Transportu Sanitarnego w Płocku Zamówienia Publiczne, pokój 10 ul. Narodowych Sił Zbrojnych 
5, 09-400 Płock,   
Terminem otwarcia ofert jest dzień 01-08-2018 r. godzina 10:30.  

3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  
4. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie przewidzianej 

dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zawierające informację o zmianie bądź 
wycofaniu oferty powinno posiadać oznaczenie dodatkowe o treści odpowiednio - „ZMIANA 
OFERTY” albo „WYCOFANIE OFERTY”. 

5. Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają 
od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego paragrafu. 

6. Ofertę złożoną po terminie – Zamawiający zwraca niezwłocznie art. 84 ust. 2 zdanie 1 ustawy 
Pzp. 

7. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawca może być obecny przy otwieraniu kopert z ofertami. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
www.bip.wspritsplock.pl Informację z otwarcia ofert, która zawiera informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może: żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert, wezwań do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawiać 
oczywiste pomyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty  
z SIWZ.   

 

Paragraf 13. Opis sposobu obliczania ceny 
 

1. Wykonawca oblicza wartość zamówienia w oparciu o informacje zawarte w Szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia – parametry techniczne, stanowiącym załącznik nr 2.0 do niniejszej 
SIWZ. 

2. Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej za przedmiot zamówienia, jest 
zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do rzetelnego 
obliczenia ceny.  

3. Wykonawca wypełnia w formularzu oferty załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ – tabelę w punkcie  
1 ppkt c) zawierającą zapotrzebowanie ilościowo-asortymentowe przedmiotu zamówienia, 
wpisując odpowiednio oferowane ceny jednostkowe netto i brutto na cały zamawiany przedmiot 
zamówienia oraz koszt usługi finansowania płatności ratalnej następnie sumuje wartość brutto 
zamówienia. 

4. Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich (PLN). Cena oferty musi być: 
wyliczona i podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 
5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

5. Ceny podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty związane z dostawą oraz 
wykonaniem przez wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego, ubezpieczeniem, opakowaniem oraz uwzględniać inne 
opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych we 
wzorze umowy. 

7. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 
wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  

http://www.bip.wspritsplock.pl/
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z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 
wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:  
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu 
Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847 oraz z 2018 r. 
poz. 650);  

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;  
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących  

w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

8. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 

postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 p.z.p. lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych  
ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 3 chyba, że rozbieżność 
wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;  

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej  
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej 
zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 3  

9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 
Wykonawcy.  

10. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub 
koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia  

11. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego pisemnie w ofercie, czy wybór jego 
oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.  

 

Paragraf 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający 
będzie stosował następujące kryteria dla wszystkich części zamówienia: 
1) Kryterium cena o wadze 60% - do obliczeń przyjęta zostanie cena brutto za zrealizowanie 

części zamówienia podanej w formularzu oferty. Do przyznania liczby punktów Wykonawcy za 
kryterium „Cena brutto oferty” wykorzystany zostanie wzór: 

                          Najniższa cena spośród nie odrzuconych ofert Cmin 
               C  =  -----------------------------------------------------------    x  100 x 60% 
                         Cena oferty badanej Cof. 

gdzie: 
C: liczba punktów przyznana ofercie badanej za kryterium, 
Cmin: najniższa oferowana cena brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, 
Cof: cena brutto oferty badanej, 
60: waga punktowa przyznana kryterium. 

2) Kryterium termin dostawy o wadze 20 %  - do przyznania liczby punktów  Wykonawcy za 
kryterium „termin dostawy” wykorzystana zostanie następująca zasada: 
Wykonawca zaoferuje:  
1) termin dostawy do 30 dni - 20 punktów, 
2) termin dostawy 31-40 dni - 15 punktów, 
3) termin dostawy 41-50 dni - 10 punktów, 
4) termin dostawy 51-59 dni - 5 punktów, 
5) termin dostawy 60 dni      - 0 punktów. 

 
Wykonawca w Formularzu ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapsiu w jakim czasie dokona dostawy 
przedmiotu zamowienia. Jeżeli Wykonawca nie  dokona odpowiedniego zapisu, Zamawiający uzna, że 
Wykonawca oferuje 60 dni na dostawę i przyzna 0 punktów w tym kryterium. 
Przez „dzień roboczy” Zamawijacy rozumie dni od poniedziałku do piatku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. 

3) Kryterium okres gwarancji na pojazd bazowy (bez limitu kilometrów) o wadze 20% - do 
określenia liczby punktów uzyskanej przez Wykonawcę za kryterium „okres gwarancji na 
pojazd bazowy” wykorzystana zostanie następująca zasada: 
Wykonawca zaoferuje:  

1) Okres gwarancji na pojazd bazowy 48 miesięcy - 20 punktów, 

2) Okres gwarancji na pojazd bazowy 36- 47 miesięcy - 10 punktów, 

3) Okres gwarancji na pojazd bazowy 24-35 miesięcy - 5 punktów, 

4) Okres gwarancji na pojazd bazowy 24 miesiące - 0 punktów 
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Wykonawca w Formularzu ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu jakiego okresu gwarancji na 
pojazd bazowybez limitu kilometrów udzieli na oferowane ambulanse.  
Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu o okresie gwarancji na pojazd bazowy bez limitu 
kilometrów, Zamawiający uzna, że Wykonawca udzieli okresu gwarancji na 24 miesiące na pojazd bazowy bez 
limitu kilometrów i przyzna 0 punktów w tym kryterium. 
Uwaga:  
1. Zamawijacy Wymaga aby minimalny okres gwarancji na oferowane ambulanse na pojazd bazowy bez 

limitu kilometrów wynosił 24 miesiace. 
2. Zamawijacy wymaga aby zaproponowana gwarancja na pojazd bazowy udzielona była przez 

producenta/importera pojazdu bazowego i realizowana w kazdej Autoryzowanej Stacji obsługi 
oferowanej marki pojazdu bazowego. 

3. Zamawiajacy wymaga by przedłuzony okres gwarancji na pojazd bazowy gwarantowany był przez 
producenta (przedstawiciela producenta) pojazdu a warunki gwarancji w przedłżonym terminie były 
identyczne jak w standardowym 24 miesiecznym okresie gwarancji ( np. taki sam zakres gwarancji, 
możliwość gwarancji w każdej Autoryzowanej Stacji Obsługi Pojazdów). 

 

2. Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w pkt. 
1 odpowiednio dla każdej części zamówienia według wzoru: Ocena końcowa =  Cena + termin 
dostawy + okres gwarancji na pojazd bazowy bez limitu kilometrów. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt 
i tak zostanie przeliczona liczba punktów. 

3. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg powyższych kryteriów zostanie uznana za 
najkorzystniejszą dla danej części zamówienia. 

4. Zamawiający przy wyliczeniu punktów za poszczególne kryterium ograniczy się do dwóch miejsc 
po przecinku. 

5. Przez pojęcia „oferta badana” oraz „złożonych ofert” Zamawiający rozumie oferty nie podlegające 
odrzuceniu.  

6. Zasady wyboru oferty i udzielenie zamówienia - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, 
którego oferta: 

1) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. prawo 
zamówień publicznych; 

2) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ; 
3) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. 

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej 
samej cenie – Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert 
dodatkowych. 

8. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek 
rachunkowych lub innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących 
istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający poprawi je w tekście oferty niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 zostaną wprowadzone zmiany do wzoru umowy 
uwzględniające mechanizm rozliczenia VAT-u przez Zamawiającego. 
 

Paragraf 15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:  
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty,  
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;  

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;  

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty  
 lub  

4) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie prawne i faktyczne.  
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 na stronie internetowej.  
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3. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż:  
1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli 
zawiadomienie to zostanie przesłane w inny sposób niż określone w pkt 1,  
nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.  

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w ust. 3, jeżeli w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia złożono tylko jedną ofertę.  

5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu 
podpisania umowy. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego. Postanowienia 
ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

6. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym 
umowę regulującą ich współpracę. 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 konsorcjum 
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania zamówienia. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 
od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

Paragraf 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Paragraf 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. 

 
1. Wzór ogólnych warunków umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.  

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; 
2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 
zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 

3. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą 
nastąpić w następujących przypadkach, gdy: 

1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje 
konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

2) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i 

niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej), 
np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nieleżące po żadnej ze stron 

umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu 
realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do 

natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód; 

3) nastąpi konieczność wykonania innych, nieprzewidzianych prac, nieuwzględnionych w opisie 
przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia skutkujących 

przesunięciem terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do ich wykonania. 
4)  nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT, w takim przypadku umowa nie 

uleganie zmianie w zakresie wysokości ceny netto. 
5) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
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6) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
7) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem 

nowym posiadającym, co najmniej takie same parametry, jakie posiadał sprzęt będący 

podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji 
sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie 

ulegnie zwiększeniu; 
8) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem 

o wyższej, jakości w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 

umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 
9) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 

aktualnego stanu prawnego. 
4. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących 

następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania 
aneksu. 
 

Paragraf 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia 
 

1. Każdemu 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 ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej  
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

3. Na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 
Paragraf 19. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
 
Zamawiający nie podzielił zamówienie na części i nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

Paragraf 20. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 p.z.p., 

jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 p.z.p. 
 
Paragraf 21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający 
wymaga lub dopuszcza ich składanie 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
Paragraf 22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego 

 
1. Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wspritsplock.pl 

w sprawie zamówienia publicznego zamowienia@wspritsplock.pl. 

2. Strona internetowa Zamawiającego www.wspritsplock.pl; 

3. Publikacja zamówienia na stronie www.bip.wspritsplock.pl. oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy wszelkie ewentualne wyjaśnienia treści SIWZ, jej zmiany, przesunięcia 
terminów składania i otwarcia ofert, zawiadomienie o wyniku postępowania będą publikowane na 
w/w stronie internetowej i będą wiążące dla Wykonawców. Data publikacji powyższych informacji 
pod podanym adresem jest datą rozpoczynającą bieg terminów na składanie odwołań. 

 
Paragraf 23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 

mailto:sekretariat@wspritsplock.pl
mailto:zamowienia@wspritsplock.pl
http://www.wspritsplock.pl/
http://www.bip.wspritsplock.pl/
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Paragraf 24. Informacja czy Zamawiający przewiduje aukcje elektroniczną 
 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art. 91a ust. 1 p.z.p. 
 
Paragraf 25. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający 

przewiduje ich zwrot 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; wszelkie koszty przygotowania 
oferty i udziału w postępowaniu obciążają Wykonawcę. 
 
Paragraf 26. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3 a p.z.p. dotyczące wymogu zatrudnienia osób 

na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań 
 
Nie dotyczy 
 
Paragraf 27. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 – 5 p.z.p. związane z realizacją 

zamówienia obejmujące aspekty gospodarcze środowiskowe, społeczne, związane  
z innowacyjnością lub zatrudnieniem 

 
Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 
zamówienia, obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane  
z innowacyjnością lub zatrudnieniem. 
 
Paragraf 28. Liczba części, na którą Wykonawca może złożyć ofertę 
 
Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia (jeżeli dotyczy). 
 
Paragraf 29. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom i nazwy podwykonawców oraz Informacja o obowiązku 
osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

 

 
1. Zamawiający wskazuje, że na podstawie art. 36a Ustawy Pzp, Wykonawca może powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę: 

1) Kluczowych części zamówienia na roboty budowlane i usługi; 
2) Prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. 

3. W takim przypadku, Zamawiający na podstawie art. 36b Ustawy Pzp. żąda wskazania przez 
Wykonawcę, w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców - brak, informacji w tej sprawie 
Zamawiający będzie rozumiał, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia 
podwykonawcom. 
1) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są 

już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w trakcie dostawy. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszystkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw. 

2) jeżeli zamiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wskazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonanie części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp., lub oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy; 
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4) jeżeli Zamawiający stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy; 

5) przepisy ppkt. 4 stosuje się wobec dalszych podwykonawców; 
6) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 
 

Paragraf 30. Inne 
 
1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny 

protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej „ protokołem”: 
1) Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia 
się od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia 
poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  

2) Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.  
3) Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym 

przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z 
wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. Udostępnianie może mieć miejsce 
wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy. 

4) 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.  

5)  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 udostępniane.  

6) Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników Zamawiający ma ponieść dodatkowe 
koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością 
przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca. 

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 oferty lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez 
siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty 
najkorzystniejszej albo unieważnieniu postępowania.  

8) Zamawiający wyznaczy członka komisji przetargowej, w którego obecności udostępnione 
zostaną dokumenty.   

2. Zamawiający poprawia w ofercie:  
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o 
tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

Przez oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający rozumie widoczną, niezamierzoną 
niedokładność lub inną podobną usterkę w tekście, która jest widoczna na pierwszy rzut oka, bez 
potrzeby przeprowadzenia jakichkolwiek wyjaśnień, a jej poprawienie, nie wywoła zmiany 
rzeczywistej treści i sensu oświadczenia woli Wykonawcy.  
Warunkiem poprawienia omyłek pisarskich jest ich oczywistość ( oczywista znaczy bezsporna, 
nie budząca wątpliwości) 
Oczywistą omyłkę rachunkową jest widoczny, niezamierzony błąd rachunkowy popełniony 
przez Wykonawcę, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego. 
Jest ona bezsporna, nie budzi wątpliwości, można ją poprawić bez konieczności odwoływania się 
do innych dokumentów postępowania lub uzyskiwania wyjaśnień Wykonawcy. „Oczywistość” 
omyłki rachunkowej winna być możliwa do ustalenia na podstawie oferty.  
Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie 
powodujące istotnych zmian w treści oferty.  
Dla wypełnienia przez Zamawiającego tego obowiązku konieczne jest ustalenie dwóch 
okoliczności i łączne ich spełnienie:  
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a) stwierdzona przez Zamawiającego niezgodność treści oferty z SIWZ ma charakter omyłki,  
b) poprawienie tej omyłki nie spowoduje istotnych zmian w ofercie.  
Omyłki o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp winny mieć taki charakter, by czynności 
ich poprawy mógł dokonać Zamawiający samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności, 
gdyż to nie łatwość w poprawieniu omyłki, lecz jej istotność jest przesłanką wskazaną w przepisie 
art. 87 ust 2 pkt 3. 

3. Ponadto Zamawiający informuje, że:  
a) odrzuca ofertę zgodnie z art. 89 Ustawy Pzp, 
b) przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne nie zastosowano dialogu 
technicznego. 

4. Informacje dodatkowe dotyczące przygotowania oferty: 
1) Spółki cywilne przestawiają zaświadczenie Urzędu skarbowego dla wszystkich wspólników oraz 

zaświadczenie na całą spółkę cywilną z jej nazwą; 
2) w przypadku składania oferty przez Oddział Przedsiębiorcy Zagranicznego: 

Oddział Przedsiębiorcy Zagranicznego nie posiada osobowości prawnej, ani nawet zdolności 
prawnej, w związku z tym nie może być uznany za podmiot praw i obowiązków, a więc na 
podstawie art. 2 pkt. 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych nie może być uznany za 
wykonawcę, który może ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Dlatego też wszelkie 
niezbędne dokumenty przedstawione przez Oddział Przedsiębiorcy Zagranicznego, których 
przedstawienia wymaga Zamawiający na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych i 
aktów wykonawczych, powinny dotyczyć Przedsiębiorcy Zagranicznego, jako potencjalnego 
wykonawcy. Należy z całą skutecznością podkreślić, że Przedsiębiorca Zagraniczny może 
działać poprzez swój Oddział i tak pojmowane działanie od początku do końca jest traktowane, 
jako działanie samego Przedsiębiorcy, a nie Oddziału, który stanowi jedynie wyodrębnioną 
samodzielną strukturę o charakterze finansowym, osobowym oraz organizacyjno-technicznym, 
służącą wykonaniu określonej części działalności gospodarczej w miejscu niebędącym siedzibą 
przedsiębiorcy ani jego miejscem wykonywania działalności. 
Dlatego też do oferty przedstawionej przez Oddział Przedsiębiorcy Zagranicznego powinny być 
dołączone wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału  
w postępowaniu przez Przedsiębiorcę Zagranicznego, który może być uznany za Wykonawcę  
i działa w związku z tym poprzez swój Oddział w Polsce. W wymaganych „Oświadczeniach” 
proszę wpisać adres Przedsiębiorcy Zagranicznego oraz adres Oddziału.  
W przypadku wątpliwości w tej sprawie należy korzystać z przepisów wykonawczych do Ustawy 
Pzp., w szczególności z Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzaju dokumentów, 
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy. 
 

5. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIAZANYM Z POSTEPOWANIEM 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 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku ul. 
Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock tel. 24/ 26-78-400 fax. 24/ 26-78-415 e-mail: 
sekretariat@wspritsplock.pl . 

 inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku jest Pani Katarzyna Szewczyńska, tel. 24/26-

78-400 e-mail: ido@wspritsplock.pl *; 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o nr TZPiZI.3813/03/D/18 
prowadzonego 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; 

 

mailto:sekretariat@wspritsplock.pl
mailto:ido@wspritsplock.pl


  TZPiZI.3813/03/D/18. 
 
 

 
    SP ZOZ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W PŁOCKU  19 
 

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

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

**
; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo 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. 

 


