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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawę ambulansu drogowego typu „A2” 

wraz z zabudową i wyposażeniem przedziału medycznego 

dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości poniżej 209.000 euro

tj. poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w § 1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa

Rady Ministrów z dnia 28.12.2015 r. (Dz. U. poz. 2263) wydanego na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

SIWZ na dostawę ambulansu drogowego typu „A2” wraz z zabudową i wyposażeniem przedziału medycznego
dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie   1



SZPITAL OGÓLNY W KOLNIESZPITAL OGÓLNY W KOLNIE
18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

1. Zamawiający 
 
Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno określany dalej jako Zama-
wiający, NIP 291-00-50-705, REGON 450667610, Zamówienia Publiczne tel. (86) 273-93-
30, fax. (86) 273-93-38, e-mail:  zp@szpitalkolno.pl  ; www  .szpitalkolno.pl zaprasza do ubie-
gania się o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro
na dostawę ambulansu  drogowego typu „A2” wraz z zabudową i wyposażeniem przedziału
medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie. 

2. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 39 w
trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwaną
dalej „Ustawą Pzp” lub „Pzp”.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem, niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dosta-
wa ambulansu drogowego typu „A2” wraz z zabudową i wyposażeniem przedziału me-
dycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie. 
Szczegółowy opis pojazdu, wymagane wyposażenie, parametry graniczne, warunki gwa-
rancji, serwisu, szkolenia i ubezpieczenia, zostały określone przez Zamawiającego w Za-
łączniku Nr 2 do SIWZ.

2) Zamawiający wymaga, aby pojazd mógł być zarejestrowany na stałe bez dalszych czyn-
ności homologacyjnych,  jest przewidziany do ruchu prawostronnego oraz jego prędko-
ściomierz musi mieć wskazania wg metrycznego układu jednostek miar.

3) Wyposażenie medyczne ambulansu musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i
używania  zgodnie  z  Ustawą o wyrobach medycznych  z  dnia  20 maja  2010r.  (Dz.  U.
2015.876) – z wyjątkiem asortymentu, który nie jest zarejestrowany jako wyrób medycz-
ny.

4) Wyspecyfikowany przedmiot zamówienia, którego warunki graniczne zostały określone
w Załączniku Nr 2 do SIWZ musi posiadać rok produkcji min. 2017 na pojeździe bazo-
wym, nowym bez przebiegu.

5) Przedmiot  zamówienia  musi  być  kompletny  pod  względem wymagań  Zamawiającego
określonych odpowiednio w Załączniku Nr 2 do SIWZ i po przekazaniu Zamawiającemu
gotów do podjęcia działalności medycznej.

6) Wykonawca po przekazaniu przedmiotu zamówienia do bieżącej eksploatacji potwierdzo-
nego protokołem zdawczo-odbiorczym przez Zamawiającego zobowiązany jest do prze-
prowadzenia na własny koszt szkolenia w terminie max. 3 dni roboczych, licząc od dnia
przekazania przedmiotu umowy.

7) Dostawa przedmiotu zamówienia zrealizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

a) 34.11.41.21-3 – Karetki
9) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
10) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
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11) Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

12) Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania
pod warunkiem że:

a) zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
b) Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obniżenia ceny,
c) nastąpi  zmiana  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa,  w  tym  zmiana

stawki podatku VAT – wówczas cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian,
natomiast zmianie ulegnie tylko cena jednostkowa brutto,

d) zastąpienia sprzętu dotyczącego wyposażenia ambulansu, który ma być dostarczo-
ny w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co naj-
mniej takie same parametry, jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty
Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma
być dostarczony, pod warunkiem, że Zamawiający zaakceptuje zmianę sprzętu, a
cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu.

13) W przypadku zmian o których mowa w pkt. 12 zostaną one uzgodnione i po zaakceptowa-
niu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do umowy.

14) Aneks zostanie sporządzony przez Wykonawcę i przesłany z co najmniej 7 – dniowym
wyprzedzeniem do Zamawiającego w celu zapoznania się z jego treścią.

15) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
16) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Wykonawcą w walutach obcych.
17) Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

4. Termin wykonania zamówienia. 

Wymagany termin kompleksowego wykonania zamówienia – dostawy łącznie z przekaza-
niem do eksploatacji i podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag – max. 50 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) Nie podlegają wykluczeniu:

Wstępny brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożo-
nego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru Załącznika Nr 4 do SIWZ.

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów;
b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
c) Zdolności technicznej i zawodowej.

5.2. Określenie warunków udziału w postępowaniu:
1) Zamawiający dla warunków udziału wymienionych w pkt. 5.1. ppkt. 2 SIWZ nie określa

szczegółowych wymagań, a za wstępne spełnienie wszystkich warunków wymienionych
w pkt. 5.1.ppkt. 2 SIWZ uzna złożenie wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ. 
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2) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od cha-
rakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
a) Wykonawca, który polega na sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawia-

jącemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do odda-
nia mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

b) Zamawiający ocenia, czy udostępniona wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez wykonawcę spełniania wa-
runków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy.

c) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmio-
tów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zaso-
bów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia
tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

d) Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ppkt. a), nie
potwierdza spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub za-
chodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wyko-
nawca w terminie określonym przez zamawiającego:
 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli

wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt. 5.1. ppkt. 2b).

5.3. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
1) Zamawiający wykluczy z  przedmiotowego postępowania  o udzielenie  zamówienia  pu-

blicznego wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w po-

stępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez li-
kwidację 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. poz. 978, z późn.
zm.) 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 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

b) Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy
Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

5.4. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zastrzega możliwość dokonania w
pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w po-
stępowaniu.
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6.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wy-
konawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.1. W celu  wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału wymienionych w pkt.
5.1. ppkt. 2 SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy załączenia wraz z ofertą:

1) Oryginału oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru sta-
nowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz
24 ust. 5 ustawy Pzp, należy złożyć:

1) Oryginał oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  – wg wzoru stanowiącego  Za-
łącznik Nr 4 do SIWZ.

2) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej gru-
py kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – wzór stanowi  Załącz-
nik Nr 6 do SIWZ.  W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wyko-
nawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowa-
niu.

3) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  że wyko-
nawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wy-
konawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu po-
twierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia spo-
łeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozu-
mienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi od-
setkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odro-
czenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.  

5) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospo-
darczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu po-
twierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

Uwaga!!!
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

powyższe dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  o
udzielenie zamówienia.
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2. Dokumenty wymienione w pkt. 6.2. ppkt. 2 Wykonawca przekazuje Zamawiają-
cemu w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie infor-
macji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

3. Dokumenty wymienione w pkt. 6.2 ppkt. 3-5 Wykonawca składa tylko na wezwa-
nie Zamawiającego. (Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii po-
świadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)

6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej zamiast dokumentów z:

1) pkt. 6.2. ppkt. 3 i 4 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w któ-
rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewen-
tualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwol-
nienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;

2) pkt. 6.2. ppkt. 5 SIWZ -  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego li-
kwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3) Dokumenty,  o których mowa w pkt.  6.2.  ppkt.  5 SIWZ powinny być  wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.2. ppkt. 3 i 4 SIWZ powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

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. 6.2. ppkt. 3-5 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym  odpowied-
nio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego re-
prezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed nota-
riuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawo-
dowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6.3. ppkt. 3 stosuje się. 

5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zama-
wiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wyko-
nawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.4.  W celu  potwierdzenia,  że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

1) Opisu przedmiotu zamówienia, wraz z dokumentami zgodnie z wymogami zawartymi od-
powiednio w Załączniku Nr 2 do SIWZ, których autentyczność musi zostać poświadczona
przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

2) Dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgod-
nie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. 2015.876) – w przy-
padku składania oferty na wyrób medyczny.

3) Deklaracja zgodności CE wystawiona zgodnie z przepisami prawa polskiego, potwierdza-
jąca zgodność zabudowy medycznej z wymogami normy PN EN 1789 w zakresie ambu-
lansu sanitarnego typu A2.
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4) Certyfikat dla ambulansu potwierdzający pozytywne wyniki badań wytrzymałościowych
zgodnych z normą PN EN 1789 (kompleksowe testy zderzeniowe całego ambulansu, a nie
poszczególnych jego elementów) wykonane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z nor-
mą PN EN 1789.

5) Dokument potwierdzający przeprowadzenie badań wytrzymałościowych przez niezależną
jednostkę notyfikowaną dla oferowanej podstawy (lawety) pod nosze główne  zgodnie z
normą PN EN 1865.

6) Dla wyposażenia medycznego ambulansu drogowego typu „A2” – Deklarację zgodności
CE, Deklaracja zgodności z wymaganymi normami.

Zamiast dokumentów określonych w ppkt. 2, 3, 4 można złożyć równoważne zaświadcze-
nia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego.
Uwaga!!!
Powyższe dokumenty Wykonawca składa tylko na wezwanie Zamawiającego.

6.5. Ponadto oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Wypełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2 do SIWZ.
3) Wypełniony formularz parametrów ocenianych -  Załącznik Nr 3 do SIWZ.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów reje-

strowych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów re-
jestrowych w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

6.6. Oferta wspólna.
Wykonawcy  występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie za-
mówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien za-
wierać  wskazanie  postępowania  o  zamówienie  publiczne,  którego  dotyczy,  wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz za-
kres jego umocowania także  oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności
za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i musi być podpisany przez wszystkich
wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać zło-
żone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym reje-
strze  lub  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej.  Dokument  pełnomocnika  należy
przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą
wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

6.7.   Informacje dotycz  ą  ce jawno  ś  ci post  ę  powania.
1) Zgodnie z art. 8 ust.1 Ustawy Prawo zamówień  publicznych postępowanie o udzielenie

zamówienia jest jawne.
2) Zgodnie z art. 8 ust. 2 Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z

postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.
3) Zgodnie z art. 8 ust. 3 Nie ujawnia się  informacji stanowiących tajemnice przedsiębior-

stwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca,
nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w po-
stępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone in-
formacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4.
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4) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę  przedsiębiorstwa jeżeli ku-
mulatywnie zostaną spełnione trzy n/wym. przesłanki.

a) brak upublicznienia tej  informacji  (Zamawiający przyjmie wyjaśnienia,  oświad-
czenia Wykonawcy),

b)  kwalifikację rodzajową (na przykład informacje techniczne, technologiczne, orga-
nizacyjne przedsiębiorstwa),

c)  niezbędne podjęte działania w kierunku ochrony poufności tych informacji, tj.
 działanie w kierunku ochrony fizycznej,
 działanie w kierunku ochrony prawnej.

Brak wskazania powyższego będzie skutkować ujawnieniem przez Zamawiającego infor-
macji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
Powyższe  dotyczy  dokumentów  żądanych  przez  Zamawiającego  na  termin  składania
ofert. Zastrzeżenie informacji przez Wykonawcę  po terminie składania ofert nie będzie
skuteczne.

5) Jeżeli Wykonawca w wyniku składania wyjaśnień treści oferty przedłoży Zamawiającemu
dowody/informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie były wymagane na
termin składania ofert to konieczne jest ich zastrzeżenie, że nie mogą być one udostępnia-
ne oraz wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgod-
nie z zapisami w pkt. 6.7 ppkt. 4 SIWZ.

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii  poświadczonej  za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nie-
czytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania  
oświadczeń i dokumentów. 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
3) W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgod-

nie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego  w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z
2015 r. poz. 1830), 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r.
poz. 147 i 615).

4) Jeżeli  Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia,  wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektro-
nicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektro-
niczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzy-
mania.

5) Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń  i  dokumentów potwierdzających spełnianie  warunków udziału,  doku-
mentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz pełnomocnictw.
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6) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyja-
śnień, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca  dnia  04.10.2017 r., w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozosta-
wić wniosek bez rozpoznania.

7) Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg
terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ.

8) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym prze-
kazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a
jeżeli specyfikacja jest udostępniana  na stronie internetowej, zamieszcza się na tej stro-
nie.

9) Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Do kontaktów z Wykonawcami w sprawach formalnych upoważniona jest Pani Monika Po-
lkowska - tel. (86) 273-93-30 oraz Pani Mirosława Krzywda - tel. (86) 273-93-36 w godz. od
725 – 1500. 

9.Termin związania ofertą: 

Wykonawca związany jest złożoną przez siebie ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego ter-
minu składania ofert. 

10. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1) Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istot-
nych Warunków Zamówienia. Propozycje rozwiązań alternatywnych nie będą brane pod
uwagę. 

2) Ofertę  należy złożyć  na druku „Formularz ofertowy”(w załączeniu  Załącznik  Nr 1 do
SIWZ) wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (w załączeniu Załącznik
Nr 2 do SIWZ) oraz „Formularzem parametrów ocenianych”(w załączeniu Załącznik Nr 3
do SIWZ).

3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną własną ofertę.
4) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną

trwałą, czytelną techniką. Każda strona zapisana powinna być opatrzona kolejnym nume-
rem i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ewentualne popraw-
ki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisu-
jącą ofertę (upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz).

6) Wszystkie strony oferty muszą być trwale zszyte w sposób uniemożliwiający dekompleta-
cję zawartości oferty.  Załączniki do oferty,  stanowiące jej  integralną część, winny być
również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i ponumerowane. 

7) Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty, nie może zmieniać treści wypełnianych Za-
łączników – formularzy,  jakie zostały przedstawione w SIWZ. Zamawiający dopuszcza
możliwość złożenia oferty w formie wydruku komputerowego zgodnie z wzorami formu-
larzy ze SIWZ.
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8) Wykonawca winien zamieścić  ofertę  w nieprzejrzystej,  zamkniętej  kopercie,  w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność
do terminu otwarcia, zaadresowanej na adres Zamawiającego i adres zwrotny Wykonaw-
cy oraz posiadającej następujące napisy:

„OFERTA PRZETARGOWA NA DOSTAWĘ AMBULANSU DROGOWEGO TYPU „A2”

WRAZ Z ZABUDOWĄ I WYPOSAŻENIEM PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO 

DLA POTRZEB SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE’’ 

 nie otwierać przed dniem 09.10.2017r. Godz. 1130.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego opa-
kowania i oznakowania koperty.

9) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod wa-
runkiem, że Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu przed terminem składania ofert, a koperta będzie dodatkowo oznaczona okre-
śleniami "ZMIANA OFERTY" lub "WYCOFANIE OFERTY". Wykonawca nie może
wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

10) Wykonawcy niespełniający warunków określonych w art. 22 i 24 Ustawy Prawo zamó-
wień publicznych zostaną wykluczeni z postępowania.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę w opieczętowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu
10 ppkt. 8 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia 09.10.2017r. do godz. 1100 w Se-
kretariacie Szpitala Ogólnego w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69 (pok. 5 na
I-piętrze).

2) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się
w  dniu  09.10.2017r.  o  godz.  1130 w  siedzibie  Zamawiającego  w  sali  konferencyjnej.
Otwarcie ofert jest jawne.

12. Opis sposobu obliczania ceny. 

1) Cena (brutto) oferty winna być przedstawiona w PLN i podana do dwóch miejsc po prze-
cinku oraz powinna obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę dla kom-
pleksowej realizacji przedmiotowego zamówienia.

2) Wykonawca obliczy cenę oferty na podstawie wypełnionego „Formularza cenowego” za-
łączonego w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Następnie wynik ten wpisuje cyfrowo i słownie
do „Formularza ofertowego” stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.

3) Wykonawca podaje w „Formularzu ofertowym” (Załącznik Nr 1 do SIWZ) z „Formu-
larza cenowego” kwotę netto, VAT,  kwotę brutto za całość wykonania zamówienia.
Uwaga: Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 37 Ustawy z dnia
11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - „zwalnia się od podatku usługi ubezpie-
czeniowe....”  W związku,  iż  niniejsza  dostawa ambulansu  obejmuje  także  pakiet
ubezpieczenia OC+AC+NW (wymieniony w Załączniku Nr 2 do SIWZ) Wykonawca
składający  ofertę  powinien uwzględnić  w/w ustawę i  nie  naliczać  kwoty podatku
VAT na ubezpieczenie objęte niniejszym zamówieniem.

4) Wartość brutto dla każdej pozycji pakietu winna być wyliczona zgodnie ze wzorem:
cena jedn. netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.
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5) Wykazywane kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5
grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

6) Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste pomyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych doko-

nanych poprawek,
c) 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.

7) Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcami w złotych polskich. 
8) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiąz-

ku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w
celu oceny takiej  oferty dolicza do przedstawionej  w niej  ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składa-
jąc 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 VAT.
Jeżeli Wykonawca jest zwolniony z podatku VAT prosimy o podanie podstawy prawnej.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty:

1) Przyjęte kryteria oceny i ich waga:

a) cena – 60%

b) ocena techniczna - 20%

c) termin dostawy - 20%

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych
przez Wykonawców w zakresie każdego w/w kryterium.

2) Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:
a) W zakresie kryterium „CENA ” -  maksymalną ilość punktów    tj. 60 pkt. - otrzyma

oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpo-
wiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

ilość uzyskanych            najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie 

punktów ocenianej = ------------------------------------------------------------------------- x 100 x 60%

oferty                                                              cena brutto oferty ocenianej 

b) W zakresie kryterium „OCENA TECHNICZNA” w parametrach ocenianych,  poda-
ne opisy wskazują na optymalne cechy zamawianych materiałów. Zamawiający do-
puszcza materiały inne o zbliżonych parametrach, zastrzegając sobie możliwość ich
oceny technicznej. W ocenie technicznej będą brane pod uwagę cechy określone w za-
łączniku Nr 3 do SIWZ oraz będą przyznawane  punkty wg wzoru:
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ilość uzyskanych                     ilość punktów uzyskanych oferty badanej 

punktów ocenianej = --------------------------------------------------------------------- x 100 x 20%     

oferty                                                    max  ilość pkt. do uzyskania      

W zakresie kryterium„OCENA TECHNICZNA” - maksymalną ilość punktów   tj. 20 pkt.   -
otrzyma oferta, która spełnia wszystkie  parametry podlegające ocenie określone w załączniku
Nr 3 do SIWZ - pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba
punktów.

c) W zakresie kryterium „TERMIN DOSTAWY” -  maksymalną ilość punktów   tj. 20
pkt. -  otrzyma oferta  z  najkrótszym terminem dostawy,  pozostałym Wykonawcom
przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie na-
stępującego wzoru:

ilość uzyskanych                                liczba punktów oferty badanej

punktów ocenianej = ------------------------------------------------------------------------- x 100 x 20%

oferty                             oferta z najwyższą liczbą punktów spośród wszystkich ocenianych ofert  

3) Przy obliczeniu liczby punktów w kryterium    „Termin dostawy”   Zamawiający zastosuje
następujące wyliczenie:
a) termin dostawy wynoszący do 30 dni kalendarzowych – 20 pkt.
b) termin dostawy wynoszący od 31 do 40 dni kalendarzowych – 10 pkt.
c) termin dostawy wynoszący od 41 do 50 dni kalendarzowych –   0 pkt.

Ocena wg kryterium „Termin dostawy” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą
w formularzu ofertowym.

4) Ocena końcowa oferty:
Są to punkty uzyskane za kryterium wymienione w punkcie 13 ppkt. 1 SIWZ. Maksymal-
nie Wykonawca może uzyskać 100 pkt.

5) Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i in-
nych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

6) Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

7) Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta będzie:
a) zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ,
b) odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,
c) spełniała warunki udziału w postępowaniu,
d) uzyska największą łączną ilość punktów przyznanych na podstawie kryteriów oceny.

14. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.

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

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wyko-
nawcy,  którego ofertę wybrano,  oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
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miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wyko-
nawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryte-
rium oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) wykonawcach,  których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  a w

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

d) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w pkt. 14
ppkt. 1 b) SIWZ zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez
wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 

3) Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 14 ppkt. 1 a) i 1 d) SIWZ na
stronie internetowej.

4) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,  z zastrzeżeniem art.
183 Ustawy Pzp, w terminie nie  krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

5) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ppkt. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zło-
żono tylko jedną ofertę.

6) Jeżeli  Wykonawca,  którego oferta  została  wybrana,  uchyla  się od zawarcia  umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozosta-
łych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że  zachodzą prze-
słanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Prawo zamó-
wień publicznych.

7) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę wspólnie ubiegających się o za-
mówienie, Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda umowy regulującej współpracę
tych podmiotów np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej.

8) Zamawiający prześle wybranemu Wykonawcy umowę do podpisu listem poleconym.

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku po-
stępowania o udzielenie zamówienia. 

1) Środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.
zm.) przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szko-
dę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt. 5 Ustawy Pzp.

3) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zama-
wiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o

cenę,
b) określenia warunków udziału w postępowaniu,
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c) wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
d) odrzucenia oferty odwołującego,
e) opisu przedmiotu zamówienia,
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5) Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie za-
rzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.

6) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważne-
go kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla
tego rodzaju podpisu.

7) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wnie-
sienia 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. 

8) Termin wniesienia odwołania:
a) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności za-

mawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w spo-
sób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowa-
dzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit. a oraz lit. b wnosi się w ter-
minie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można  było  powziąć  wiadomość  o  okolicznościach  stanowiących  podstawę  jego
wniesienia;

9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postano-
wień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin
składania ofert lub termin składania wniosków.

10) W przypadku  wniesienia  odwołania  po  upływie  terminu  składania  ofert  bieg  terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

11) Skarga do sądu.
a) na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przy-

sługuje skarga do sądu,
b) w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego o
apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej,

c) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca za-
mieszkania Zamawiającego,

d) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dorę-
czenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z
jej wniesieniem.
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12) W sprawach nie uregulowanych w pkt. 15 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają
zastosowanie przepisy art. 179 – 198g. Pzp.

16. 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 zamó-
wienia publicznego na takich warunkach. 

Wzór umowy  na  dostawę ambulansu drogowego typu „A2” wraz z zabudową i wyposaże-
niem przedziału medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie stanowi załącznik Nr 7
do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

17. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:

1) Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.
2) Załącznik Nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
3) Załącznik Nr 3 – Formularz parametrów ocenianych.
4) Załącznik Nr 4 – Oświadczenie składane na podst. art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dot. przesła-

nek wykluczenia z postępowania. 
5) Załącznik Nr 5 – Oświadczenie składane na podst. art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełnia-

nia warunków udziału w postępowaniu. 
6) Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej.
7) Załącznik Nr 7 – Wzór umowy na dostawę ambulansu drogowego typu „A2” wraz z zabu-

dową i wyposażeniem przedziału medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie.

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

Podpisy Komisji Przetargowej:

1. …........................

2. …........................

3. …........................

4. …........................

5. …........................

Kolno, dnia 29.09.2017r.                                                    Specyfikację z załącznikami 
                                                                                                     zatwierdził: 

                                                      p.o. z-cy DYREKTORA
                                                                                                    ds. LECZNICTWA
                                                                                             lek. med. Grzegorz Łojewski
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