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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 1 ambulansu sanitarnego typu C  

w rozumieniu Polskiej normy PN-EN 1789:2008 z zabudową medyczną i wyposażeniem 
w sprzęt medyczny (patrz – formularz cenowy - załącznik nr 2 oraz formularz 
parametrów technicznych – załącznik nr 3). 

2. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień 
CPV: 34.11.41.21-3 Karetki. 

3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 
4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 
 

II. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM 
 

Do przetargu mogą przystąpić tylko Wykonawcy, którzy: 
1) Warunki podmiotowe: 
a. Posiadają uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia. 
b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonania zamówienia.  

c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

d. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 
Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 
2) Dokumenty, które należy złożyć w oryginałach, ewentualnie w kserokopiach 

poświadczonych za zgodność z oryginałem (każda strona dokumentu) przez wykonawcę: 
 

2.1 Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. 

2.2 
 

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

2.3 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana jako 
uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z dokumentacją rejestrową. Jeżeli 
pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego, powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, 
imienną pieczęć udzielającego pełnomocnictwa i jego podpis (jeżeli dotyczy). 

 
III. WYMOGI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

1. Oferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone normą PN-
EN 1789:2008 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe. 

2. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania techniczne zawarte  
w załączniku nr 3 do SIWZ. Należy dołączyć wymagane w tym załączniku dokumenty 
(w opisie należy również podać markę i model oferowanego ambulansu). 

3. Ponadto przedłożyć należy: 
 
3.1 Deklarację zgodności na ambulans ratunkowy typu C wystawioną zgodnie z przepisami prawa 

polskiego. 
 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i wymagań dotyczących 
przedmiotu zamówienia dokonana będzie w oparciu o dokumenty określone  
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane - Dz. U. z 2006 r. nr 87, poz. 605 z późn. zm.  
(dot. rozdziału II i III SIWZ). 
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IV. DRUKI, NA KTÓRYCH NALEŻY ZŁOŻYĆ OFERTĘ 
 
1. Druki: 
1.1 Oferta. 

1.2 Formularz asortymentowo - cenowy. 

1.3 Formularz parametrów technicznych przedmiotu zamówienia. 

1.4 Projekt umowy. 

1.5 Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

1.6 Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania normy PN-
EN 1789:2008 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe. 

1.7 Formularz wykazu zrealizowanych dostaw ambulansów sanitarnych. 

1.8 Oświadczenie o udziale podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. 

Pozostałe wymagane w SIWZ oświadczenia Wykonawca przygotowuje samodzielnie! 

Uwaga !!! 

Dokumenty wymienione w rozdziale II, III i IV należy traktować jako obligatoryjne  
i brak jakiegokolwiek dokumentu lub sporządzenie dokumentu w sposób odbiegający 
od zaleceń, będzie podstawą do wykluczenia wykonawcy albo odrzucenia oferty. 

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż  
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być ogólnie udostępniane (art. 8 ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku zastrzeżone w ofercie 
dokumenty powinny być odpowiednio wydzielone i oznaczone. 
 

V. TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Dostawa nastąpi, na koszt Wykonawcy, w terminie najpóźniej do dnia 20 sierpnia  
2009 r. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego. 
 
VI. FORMA PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć na załączonych drukach, wypełniając je pismem maszynowym 

lub drukowanym, bądź w formie wydruku komputerowego. Oferta musi być 
czytelna. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każdy dokument należy sygnować 
oryginalnym podpisem osoby (lub osób) uprawnionej do reprezentowania podmiotu 
na zewnątrz (wymienionej w wypisie z odpowiedniego rejestru – patrz rozdział II 
punkt 2.2), natomiast strony należy ponumerować, zaparafować i trwale spiąć  
w sposób uniemożliwiający samoistne rozłączenie się oferty. Wszystkie zmiany  
w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub 
parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym razie nie będą uwzględniane. 

3. Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia składane były wraz  
z tłumaczeniami na język polski, potwierdzonymi przez Wykonawcę. 

4. Ofert z rozwiązaniami alternatywnymi Komisja nie będzie rozpatrywać. 
5. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory  

w załącznikach do niniejszej SIWZ winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami 
co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

6. Druk "FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY" – musi być wypełniony zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego. Kwoty - wartości netto i brutto, elementów 
składowych oferty należy przenieść w odpowiednie miejsce druku oferty: 

• cena oferty musi być wyrażona w PLN z uwzględnieniem wszystkich 
elementów kalkulacyjnych ceny (m.in. transport, opłaty celne i podatkowe), 

• ewentualne rabaty muszą być uwzględnione w cenie jednostkowej 
asortymentu. 

7. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
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8. Do oferty można dołączyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a także inne 
materiały mogące przedstawić ofertę w sposób najbardziej korzystny (np. prospekty 
reklamowe, rysunki, atesty itp.). 

9. Ofertę oraz wszystkie pozostałe dokumenty należy spiąć zapakować w kopertę, 
opatrzyć danymi Wykonawcy oraz napisem: 

 

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  
 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące prowadzonego 

postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, przy czym każda ze 
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zawsze dopuszczalna 
jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. 

3. Dokumenty przesyłane faksem są odbierane w godzinach pracy Zamawiającego,  
tzn. od 7:00 do 14:35 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy). 

4. Wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania (ogłoszenie, SIWZ, 
wyjaśnienia treści SIWZ, ewentualne protesty, oraz inne wymagane zapisami ustawy 
informacje) Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej 
www.szpital.chojnice.pl  

 
VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 

 
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

Andrzej Bruski 
Zbysław Struś - w sprawach merytorycznych tel. (052) 39-56-595 

       (052) 39-56-605  

Anna Wutrych - w sprawach proceduralnych tel. (052) 39-56-974 
faks (052) 39-56-505 

 
IX. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ NA TEMAT SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w sposób określony w rozdziale VII SIWZ. 
2. Wszystkie wątpliwości Zamawiający wyjaśni niezwłocznie, jeżeli prośbę o wyjaśnienie 

otrzyma nie później niż 6 dni a jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia – 
nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert. 

3. Treść wszystkich pytań i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający przekaże wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej 
www.szpital.chojnice.pl, bez ujawniania źródła zapytania.  

4. W uzasadnionym przypadku (przed terminem składania ofert) Zamawiający może 
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie Zamawiający 
przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści 
na stronie internetowej www.szpital.chojnice.pl  

5. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzić będzie do 
zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. K. ŁUKOWICZA 
ul. Leśna 10 

89-600 Chojnice 
OFERTA 

Przetarg nieograniczony 

DOSTAWA AMBULANSU SANITARNEGO  

DZAP-380-31/09 

Nie otwierać przed dniem 22.07.2009 r., godz. 11.00! 
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6. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie czas 
dodatkowy na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ zamieści na 
stronie internetowej www.szpital.chojnice.pl 

 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 

otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.  

 
XI. AUKCJA ELEKTRONICZNA 
 
W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. 

 
XII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 
 

XIII. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM 
 

1. Wykonawcy, którzy przystąpią do postępowania, najpóźniej w dniu składania ofert, 
obowiązani są do wniesienia wadium wysokości: 10.000,00 zł. 

2. Wadium można wnieść w jednej lub w kilku następujących formach: 
- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 

- gwarancjach bankowych,  
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. nr 109 poz. 1158 z późn. zm.). 

 
3. Środki pieniężne należy wpłacić na konto: 

 
BPH S.A. O/CHOJNICE: 97 1060 0076 0000 3310 0015 9314 

 
z oznaczeniem „wadium – dostawa ambulansu sanitarnego”. 
 

4. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty lub wręczyć Zamawiającemu przy 
składaniu oferty. 

5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo 
zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 
 

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza 
ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice 

 
(dział zamówień publicznych p. 119; osoby upoważnione do przyjęcia ofert: 

Anna Wutrych, Anna Tuszkiewicz- Rudnik, Monika Ciesielska) 
 

najpóźniej w dniu: 22 lipca 2009 r. do godz. 10:00 
 
 

XV. TERMIN PUBLICZNEGO OTWARCIA ZŁOŻONYCH OFERT 
 

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu: 
 

22 lipca 2009 r. o godz. 11:00 
 

w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza 
ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice. 
 
XVI. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 

 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (w formie pisemnej pod rygorem nieważności). 

Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

3. Przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Przewodniczący Komisji Przetargowej ogłosi publicznie pełne nazwy i adresy wszystkich 
Wykonawców, ceny złożonych ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
oraz proponowane warunki płatności. 

5. Informacje ogłoszone podczas otwarcia Zamawiający przekaże niezwłocznie 
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

6. Dalsze czynności Komisji odbędą się bez udziału Wykonawców. 
7. Komisja nie będzie prowadzić żadnych negocjacji z Wykonawcami. W toku badania  

i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 

8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujące istotnych zmian  
w treści oferty, niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87  
ust. 2 Pzp). 

 
XVII. OCENA OFERT 

 
1. Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria: 
 

Lp. Kryterium  
1 Cena  100 % 

 
2. Każda z ofert oceniana będzie w systemie punktowym. 
3. Punktacja dla poszczególnych kryteriów dokonywana jest z uwzględnieniem relacji do 

najkorzystniejszych warunków zaproponowanych w danym postępowaniu. 
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XVIII. OCENA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW 
 
1. CENA OFERTY 

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej w ofercie. 
Cena będzie punktowana na podstawie wzoru: 

 
C= (cena najniższa x ranga kryterium) / cena badanej oferty  

 
Oferta z najniższą ceną uzyskuje maksymalną ilość punktów: (100). 
 
XIX. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 
określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w rozdziale 
XVII. 
 

XX. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 
 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o: 

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy 
złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację (informacje te Zamawiający udostępni również na stronie internetowej 
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie); 

b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne; 

c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
XXI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku 

wystąpienia przesłanek określonych w art. 93 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 
zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
a. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia 
postępowania przed upływem terminu składania ofert; 
b. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

XXII. PODPISANIE UMOWY 
 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana podpisze umowę z Zamawiającym, 
jednak nie wcześniej niż w terminie 7 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze 
oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminu, o którym mowa w punkcie 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

3. Treść umowy musi być zgodna z załączonym wzorem. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od 

zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, Komisja wybierze ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny, chyba że wystąpią przesłanki, których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

5. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą dostarczy 
Zamawiającemu przy zawarciu umowy: instrukcje obsługi technicznej wraz  
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z danymi technicznymi oferowanych ambulansów oraz prospektami w języku 
polskim. 

 
XXIII. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 
 Po zawarciu umowy Zamawiający niezwłocznie zamieści ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

XXIV. PROTESTY I ODWOŁANIA 
 
1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego  

w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do 
której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. 

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do 
Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.  

3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień SIWZ Wykonawca może wnieść 
w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych 
lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ 
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.  

5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
6. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot 

nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art.181 ust. 6 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,  
a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych  
i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 

8. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.  
O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający poinformuje niezwłocznie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

9. Kopię wniesionego protestu Zmawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu (w przypadku protestu na treść ogłoszenia lub 
postanowień SIWZ, Zamawiający zamieści ją również na stronie internetowej 
www.szpital.chojnice.pl), wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu 
toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 

10. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu staną się 
Wykonawcy, którzy maja interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na 
korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpią do postępowania: 
a. w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w punkcie 9, 
b. do upływu terminów, o których mowa w punkcie 3, jeżeli protest dotyczy treści 
ogłoszenia lub postanowień SIWZ. 

11. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia 
protestu wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie  
w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do 
Zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest. 

12. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony 
prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem 
protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 

13. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą następnie wnieść protestu powołując się 
na te same okoliczności. 

14. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy. 
15. Protest będzie ostatecznie rozstrzygnięty:  

a) jeżeli nie przysługuje odwołanie - wraz z rozstrzygnięciem przez Zamawiającego 
protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie, 

b) jeżeli nie wniesiono odwołania – z upływem terminu do wniesienia odwołania, 
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c) w przypadku wniesienia odwołania – z dniem wydania postanowienia kończącego 
postępowanie odwoławcze albo wyroku Izby. 

16. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 
a) opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
b) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, 
c) odrzucenia ofert. 

17. Zamawiający rozstrzygnie jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:  
a. treści ogłoszenia, 
b. postanowień SIWZ, 
c. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, 
odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty 
– w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 
Protesty inne niż wymienione w podpunktach a, b, c, Zamawiający rozstrzygnie  
w terminie 10 dni od dnia ich wniesienia. 

18. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach określonych w punkcie 17 uznaje się za jego 
oddalenie. 

19. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie 
wniesienia odwołania Zamawiający przekaże jednocześnie podmiotowi, który wniósł 
protest, oraz Wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku 
wniesienia protestu, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub 
postanowień SIWZ, zamieści również na stronie internetowej www.szpital.chojnice.pl 

20. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtórzy oprotestowaną czynność 
lub dokona czynności bezprawnie zaniechanej: 
a. niezwłocznie – jeżeli uwzględni wszystkie zgłoszone żądania; 
b. po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu – jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych 
żądań nie zostało spełnione. 

21. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający poinformuje niezwłocznie 
wszystkich Wykonawców. 

 
XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI 

 
1. Druk oferty. 
2. Formularz asortymentowo - cenowy. 
3. Formularz parametrów technicznych. 
4. Projekt umowy. 
5. Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
6. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania 

normy PN-EN 1789:2008 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe. 
7. Formularz wykazu zrealizowanych dostaw ambulansów sanitarnych. 
8. Oświadczenie o udziale podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

 

W sprawach nienormowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie  

Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 
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Oferent ......................................... 
...................................................... 
...................................................... 
NIP ................................................ 
Tel/fax .......................................... 
 

 
OFERTA 

 
Dla:  
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 

 
Nawiązując do udziału w przetargu nieograniczonym: 
 

1. Oferujemy wykonanie dostawy objętej zamówieniem, której rodzaj jest zgodny z przedmiotem 
zamówienia wg załącznika nr 2 (Formularz asortymentowo-cenowy) do oferty. 

2.   

VAT 
Lp.  Przedmiot zamówienia I lość  

sztuk 

Cena 
netto  
w PLN 

Wartość  
netto w 

PLN % Kwota 
w PLN 

Wartość  
brutto w 

PLN 

22     

1 .  

Ambulans  (po jazd bazowy)  z  zabudową  
medyczną  marki  ……….. .  o  parametrach 

zgodnych z  okreś lonymi  w Za łączniku  
nr  3 do SIWZ (pkt  I - IX  w ca łośc i ;  pkt  X 

ppkt  1 i  2 ;pkt  XI ,  XI I ,  XI I I )  

1      

7      

22     

2  

Sprzę t  techniczny  ( łączność  rad iowa)   
o  parametrach zgodnych z  okreś lonymi   

w Za łączniku nr  3  do  SIWZ (pkt  X ppkt  3  
i  4 )  

wed ług 
za ł .  nr  3 - - - - - - -    

7      

22     

3  
Sprzę t  medyczny  o parametrach zgodnych 
z  okreś lonymi  w Za łączniku nr  3 do SIWZ 

(pkt  XIV ppkt  1-20)  

wed ług 
za ł .  nr  3 - - - - - - -    

7      

  RAZEM:           
 
3. Cena oferowana: 
 

 cena łączna oferty brutto: …………….. słownie: ……………………………………………….................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Powyższa cena zawiera podatek VAT. 
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania 

ofert.. 
5. Oferowany termin płatności: 30 dni. 
6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych  

w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
7. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są: 

a) Załącznik nr 1  ……………………… 
b) Załącznik nr 2 ……………………… 
c) Załącznik nr 3 ……………………… 
d) Załącznik nr 4 ……………………… 
e) Załącznik nr 5 ……………………… 

 
 
 

.............................................................   .......................................................................  
  miejscowość i data      podpis i pieczęć 

       uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 



Załącznik nr 2 do SIWZ

% Kwota w 
PLN

22

7

22

7

22

7

RAZEM:

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość 
sztuk

Cena netto 
w PLN

Nazwa 
handlowa/Producent

Wartość netto 
w PLN

VAT
Wartość 

brutto w PLN

………………………………………..                                              
Miejsowość i data

……………………………………..                      
Pieczątka i podpis uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy

1. 1

Sprzęt techniczny (łączność radiowa) o parametrach zgodnych z 
określonymi w Załaczniku nr 3 do SIWZ (pkt X ppkt 3 i 4)

według zał. 
nr 3

----------

3 Sprzęt medyczny o parametrach zgodnych z określonymi w 
Załaczniku nr 3 do SIWZ (pkt XIV ppkt 1-20)

według zał. 
nr 3

-----------

Ambulans (pojazd bazowy) z zabudową medyczną marki ………... o 
parametrach zgodnych z określonymi w Załaczniku nr 3 do SIWZ 

(pkt I-IX w całości; pkt X ppkt 1 i 2;pkt XI, XII, XIII)

2

11
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Opis przedmiotu zamówienia – ambulans sanitarnego typ C – 1szt. 

 
 

Przedmiotem zamówienia jest ambulans sanitarny z wyposażeniem medycznym 
spełniający wymogi Polskiej Normy PN-EN 1789:2008  i PN-EN 1865 

 
 

Lp. Wymagane parametry TAK/NIE Opis parametrów 
oferowanych 

I. NADWOZIE         -                            - 
1. Typu „furgon” do 3,5 t dopuszczalnej masy

całkowitej z izolacją termiczną i 
akustyczną. 

  

2. Przystosowany do przewozu min. 5 osób  
(z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba  
w pozycji leżącej na noszach. 

  

3. Wysokość przedziału medycznego min. 
1,85 m. 

  

4. Długość przedziału medycznego min.  
3,25 m. 

  

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

  

6. Drzwi tylne wysokość min. 1,75 m, 
przeszklone, ze stopniem, otwierane na 
boki od kąta 0o do kąta min. 180º  

  

7. Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu  
z otwieraną szybą, wyjście ze stopniem 
stałym wewnętrznym lub ze stopniem 
automatycznie wysuwanym/chowanym 
przy otwieraniu/zamykaniu drzwi. 

  

8. Lakier w kolorze białym.   
9. Autoalarm.   
10. Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 

wysokości folią półprzeźroczystą lub 
zmatowione. Okno boczne drzwi 
przesuwnych z możliwością przesuwania 
szyby. 

  

11. Zewnętrzny schowek (oddzielony od 
przedziału medycznego i dostępny  
z zewnątrz pojazdu), z miejscem 
mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 
10L, krzesełka kardiologicznego, noszy 
podbierakowych, materaca próżniowego 
oraz deski ortopedycznej dla dorosłych - 
podać wymiary schowka w mm tj. 
wysokość, szerokość i głębokość. 

  

12 Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie 
z drzwiami do zewnętrznego schowka)  
z autoalarmem, sterowany pilotem. 

  

13. Uchwyt sufitowy dla pasażera przedziału 
kierowcy 

  

14. Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne 
elektrycznie podgrzewane i regulowane 

  

15. Elektrycznie otwierane szyby w kabinie 
kierowcy. 
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16. Reflektory przeciwmgielne przednie   
II. SILNIK   
1. Z zapłonem samoczynnym 

turbodoładowany, z bezpośrednim 
wtryskiem paliwa typu COMMON RAIL 

  

2. Moc silnika minimum 160 KM.   
3. Zasilany olejem napędowym–min.      

EURO 4. 
  

III. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU   
1. Skrzynia biegów manualna, 

zsynchronizowana, min. 6 biegów               
do przodu i bieg wsteczny 

  

2. Napęd na koła przednie lub tylne.   
3. Elektroniczny system stabilizacji toru 

jazdy (ESP). 
  

IV. ZAWIESZENIE   
1. Gwarantujące dobrą przyczepność kół do 

nawierzchni, stabilność i manewrowość  
w trudnym terenie, umożliwiające 
komfortowy przewóz pacjentów. 

  

2. Fabryczny stabilizator osi przedniej i tylnej
lub fabryczne zawieszenie pneumatyczne 
(fabryczne tj. będące oryginalnym 
wyposażeniem pojazdu bazowego). 

  

V. UKŁAD HAMULCOWY   
1. Ze wspomaganiem i korektorem si ly 

hamowania 
  

2. Systemem ABS zapobiegający blokadzie 
kół podczas hamowania. 

  

3. Elektroniczny system podziału siły 
hamowania , EBV 

  

4. System zapobiegający poślizgowi kół osi 
napędzanej. ASR 

  

5. System wspomagania nagłego hamowania, 
BAS, BA z pulsowaniem świateł stop        
w trakcie nagłego hamowania 

  

VI. UKŁAD KIEROWNICZY   
1. Ze wspomaganiem.   
2. Regulowana kolumna kierownicy w min. 

dwóch płaszczyznach. 
  

VII. OGRZEWANIE I WENTYLACJA   
1. Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą 

chłodzącą silnik poprzez nagrzewnicę 
zamontowaną w przedziale medycznym.  

  

2. Ogrzewanie postojowe – grzejnik 
elektryczny z sieci 230 V z możliwością 
ustawienia temperatury i termostatem. 

  

3. Niezależny od pracy silnika system 
ogrzewania przedziału kierowcy  
i przedziału medycznego o mocy min. 5,0 
kW, umożliwiający ogrzanie silnika a także 
kabiny kierowcy i przedziału medycznego 
przed rozruchem silnika z możliwością 
ustawienia temperatury i termostatem – 
podać markę i model. 
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4. 
 
 

Mechaniczna wentylacja nawiewno – 
wywiewna zapewniająca prawidłową 
wentylację przedziału medycznego. 

  

5. Klimatyzacja dwuparnikowa, oddzielna dla 
kabiny kierowcy i przedziału medycznego.  
W przedziale medycznym klimatyzacja 
automatyczna tj. po ustawieniu  żądanej 
temperatury systemy chłodzące lub 
grzewcze automatycznie utrzymują 
nastawy. 

  

6. Szyber dach pełniący jednocześnie funkcję 
wyjścia ewakuacyjnego o wymiarach min. 
500 mm x 500 mm. 

  

VIII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA   
1. Zespół 2 akumulatorów o łącznej 

pojemności min. 200 Ah do zasilania 
wszystkich urządzeń medycznych              
i technicznych pobierających  prąd. 

  

2. Zasilanie zewnętrzne 230 V z min. 2 
gniazdami wewnętrznymi  
i z zabezpieczeniem uniemożliwiającym 
rozruch silnika przy podłączonym 
zasilaniu zewnętrznym oraz  
z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym 
łącznie z przewodem zasilającym min. 
10m na zwijarce sprężynowej 
przystosowanej do zainstalowania na 
ścianie. 

  

3. Automatyczna ładowarka akumulatorowa 
umożliwiająca jednoczesne ładowanie 
dwóch akumulatorów na postoju (podać 
markę i model ładowarki).  

  

4. Min. 4 gniazda 12 V w przedziale 
medycznym (w tym jedno 20A), do 
podłączenia urządzeń medycznych. 
Gniazda zabezpieczone przed zalaniem  
i zabrudzeniem, wyposażone we wtyki 
zabezpieczające. 

  

5. Grzałka w bloku silnika zasilana z sieci 
230 V (działająca po podpięciu ambulansu 
do sieci 230V). 

  

IX. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA  
i DŹWIĘKOWA oraz OZNAKOWANIE 

  

1. Belka świetlna umieszczona w przedniej 
części dachu pojazdu ze światłami 
wyładowczymi typu stroboskopowego         
i dwoma światłami roboczymi 
skierowanymi do przodu (podać markę, 
model). 

  

2. 2 niebieskie lampy pulsacyjne typu 
stroboskopowego lub LED umieszczone  
na wysokości pasa przedniego. 

  

3. Lampa niebieska typu stroboskopowego 
umieszczona w tylnej części dachu             
/ podać markę i model/ 

  

4. Żółte światła awaryjne nad tylnymi 
drzwiami. 
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5. Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła 
pojazdu na wysokości linii podziału 
nadwozia, dodatkowy pas czerwony pod 
niebieskim oraz wokół dachu (pas barwy 
czerwonej i niebieskiej wykonany z folii 
odblaskowej typu mikropryzmatycznego). 

  

6. Napis lustrzany AMBULANS z przodu 
pojazdu. 

  

7. Standardowe oznaczenie typu karetki 
literą „S” wpisaną w okrąg na bokach  
i drzwiach tylnych pojazdu. 

  

8. Oznakowanie symbolem ratownictwa 
medycznego na bokach i drzwiach tylnych.

  

9. Reflektory zewnętrzne z trzech stron 
pojazdu z światłem rozproszonym, po 2 z 
każdej strony, do oświetlenia miejsca 
akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów 
zarówno z kabiny kierowcy jak 
i z przedziału medycznego. 

  

10. Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy 
min. 100W z możliwością podawania 
komunikatów głosem. 

  

11. Dodatkowe sygnały pneumatyczne 
przeznaczone do pracy ciągłej – podać 
markę i model. 

  

X. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA   
1. Miejsce do montażu radiotelefonu  

w kabinie kierowcy. 
  

2. Antena radiotelefonu zamontowana na 
dachu pojazdu spełniająca następujące 
wymogi: 
- zakres częstotliwości -168-170 MHz 
- współczynnik fali stojącej -1,6 
- polaryzacja pionowa 
- charakterystyka promieniowania –
dookolna 
- odporność na działanie wiatru 55 m/s 

  

3. Radiotelefon przewoźny marki Motorola 
mod. GM 360 lub równoważny tj.  
o porównywalnych parametrach 
technicznych, posiadający: 
- aktualną homologację, 
- zakres częstotliwości 136-174 MHz 
- liczbę kanałów min. 255  
- odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, 
- zasilanie 12 do 14,5 V (z 

uziemionym minusem), 
-     Terminal statusów z odbiornikiem 
GPS zasilanie z radiotelefonu, praca  
w systemie select 5, co pozwala m.in. na 
przesyłanie statusów ze stanowiska 
kierowania (np. CPR, GCR) do pojazdu, a 
następnie ich retransmisję do osób 
funkcyjnych wyposażonych w 
radiotelefony przenośne (obsługujące 
standard SELECT V). Dodatkowo 
Terminal DTS 2001 ma możliwość 
odbierania dowolnych informacji 
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tekstowych (do 240 znaków jedna) za 
pomocą wbudowanego radiomodemu 
pracującego w standardzie MPT 1327. 

4. Radiotelefon przenośny marki Motorola 
mod. GP 340 z ładowarką lub równoważny 
tj. o porównywalnych parametrach 
technicznych. 
- aktualna homologacja, 
- zakres częstotliwości 136-174 MHz  
- liczbę kanałów min. 255  
- odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, 
- zasilanie: akumulator 
- wyświetlacz alfanumeryczny 14 

znaków min. 

  

XI. OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU 
MEDYCZNEGO 

  

1. Oświetlenie rozproszone w kolorze 
naturalnym, umieszczone w górnej części 
przedziału medycznego  min. 6 
profesjonalnych punktów świetlnych. 

  

2. Oświetlenie punktowe – z regulacją kąta, 
halogenowe punkty świetlne nad noszami  
w suficie, umożliwiające bezpieczną 
obsługę pacjenta min. 2 szt. 

  

3. Oświetlenie halogenowe punktowe nad  
blatem roboczym. 

  

XII. WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU 
MEDYCZNEGO 

  

1.  Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, 
połączona szczelnie z zabudową ścian. 

  

2. Ściany boczne, sufit i podłoga pokryte 
specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo 
zmywalnym i odpornym na środki 
dezynfekujące. 

  

3. Ściany boczne wzmocnione płytami np.  
z aluminium, przystosowane do 
zamocowania sprzętu medycznego. 

  

4. Ściany boczne i sufit w kolorze białym.   
5. Na prawej ścianie min. dwa fotele 

obrotowe wyposażone  w bezwładnościowe,
trzypunktowe pasy bezpieczeństwa  
i zagłówki (regulowane lub zintegrowane), 
ze składanymi do pionu siedziskami  
i regulowanym oparciem pod plecami 
(regulowany kąt oparcia). Podać markę  
i model oferowanych foteli oraz załączyć 
badania wytrzymałościowe (kategoria M1). 

  

6. Fotel u wezgłowia noszy (przy ścianie 
działowej) usytuowany tyłem do kierunku 
jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, 
zagłówkiem (regulowanym lub 
zintegrowanym) i bezwładnościowym 
pasem bezpieczeństwa. Podać markę i 
model oferowanego fotela oraz załączyć 
badania wytrzymałościowe (kategoria M1). 

  

7. Kabina kierowcy oddzielona od przedziału 
medycznego przegrodą zapewniającą 
możliwość oddzielenia obu przedziałów 
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oraz komunikację pomiędzy personelem 
medycznym a kierowcą, przegroda ma być 
wyposażona w drzwi spełniające normę PN 
EN 1789. 

8. Na ścianach bocznych zestawy szafek  
i półek wykonanych z tworzywa 
sztucznego, zabezpieczone przed 
niekontrolowanym wypadnięciem  
umieszczonych tam przedmiotów. Szafki 
górne przysufitowe z przezroczystymi 
przesuwanymi szybkami, zamknięciami. W
zabudowie meblowej należy uwzględnić 
zamykany na klucz schowek oraz 
wysuwaną wzdłuż osi pomieszczenia dla 
pacjenta szafę tzw. „aptekę” z 
wyjmowanymi przezroczystymi 
pojemnikami. 

  

9. Na ścianie działowej zespół szafek z 
miejscem do zamocowania 2 szt. walizek 
lub toreb medycznych (możliwość 
wyjmowania do wnętrza przedziału 
medycznego z jednoczesnym dostępem  
z zewnątrz poprzez drzwi boczne oraz  
z blatem roboczym wykończonym blachą 
nierdzewną). 

  

10. Sufitowe uchwyty do kroplówek na min. 3 
szt. pojemników. 

  

11. Sufitowe i ścienne uchwyty dla personelu 
medycznego. 

  

12. Szyna typu Modura dł. min 30 cm na 
ścianie lewej. 

  

13. Centralna instalacja tlenowa: 
- minimum 3 punkty poboru typu AGA – 
gniazda o budowie monoblokowej 
panelowej, min. 1 przeplywomierz 
obrotowy o przepływie od 0 do 15 
litrów/min., wyposażony w nawilżacz 
tlenowy wykonany z tworzywa sztucznego, 
 2 szt. butli tlenowych 10 l z reduktorami 
(deklaracja zgodności CE na elementy 
instalacji tlenowej; punkty poboru gazu, 
przepływomierz, reduktory – załączyć do 
oferty). 

  

14. Centralna instalacja próżniowa z 
regulatorem ssania, z 1 pkt. Ssącym 
wyposażona w słój na wydzielinę o poj. 
min. 1l. Słój zakończony przewodem 
ssącym o długości min 1,5m zakończony 
łącznikiem do cewników. (deklaracja 
zgodności CE na elementy instalacji 
próżniowej; punkt poboru, regulator 
podciśnienia – załączyć do oferty) 

  

15. Podstawa (laweta) pod nosze główne 
posiadająca przesuw boczny, możliwość 
pochyłu o min. 100 do pozycji 
Trendelenburga i Antytrendelenburga, 
(pozycji drenażowej), z wysuwem na 
zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd 
noszy na lawetę, . Podać markę i model, 
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załączyć folder i deklarację zgodności. 
16. Miejsce mocowania defibrylatora 

umożliwiające korzystanie w czasie jazdy. 
  

17. Miejsce mocowania respiratora i pompy 
infuzyjnej umożliwiające korzystanie w 
czasie jazdy. 

  

18. Stacjonarny ogrzewacz płynów infuzyjnych 
z termostatem z możliwością płynnej 
regulacji temperatury. 

  

19. Termometr wskazujący temperaturę w 
przedziale medycznym i na zewnątrz 
pojazdu. 

  

20. Zegar elektroniczny z 
kalendarzem/data,dzień,godzina/ 

  

21 Pojemnik na zużyty sprzęt 1-razowy - 2szt.   
22. Pojemnik na rękawiczki z uchwytem 

mocującym szt.2 
  

XIII. WYPOSAŻENIE POJAZDU / WYMAGANIA
DODATKOWE 

  

1. Urządzenie do wybijania szyb.   
2. Dodatkowa gaśnica w przedziale 

medycznym. 
  

3. Kosz na śmieci.   
4. Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa.   
5. Wszystkie fotele w pojeździe z pasami typu 

bezwładnościowego o trzech punktach 
kotwiczenia. 

  

6. Kabina kierowcy dwuosobowa.   
7. Poduszka powietrzna dla kierowcy  

i pasażera -przednia i boczna 
  

8. Dodatkowy przenośny szperacz do 
oświetlania miejsca akcji wyposażony  
w ładowarkę samochodową. 

  

9. Radioodtwarzacz CD z dodatkowym 
głośnikiem zamontowanym w przedziale 
medycznym. 

  

10. Fabryczny aktywny system serwisowy 
automatycznie obliczający na podstawie 
sposobu i warunków eksploatacji (np. na 
podstawie lepkości oleju silnikowego) ilość 
kilometrów do następnego przeglądu 
serwisowego. System ma działać przez cały
okres użytkowania pojazdu tj. wskazywać 
ilość kilometrów do następnego przeglądu 
serwisowego w każdym momencie 
użytkowania pojazdu. 

  

11. Sygnalizacja optyczna ostrzegająca 
kierowcę o niedomkniętych drzwiach 
pojazdu, rozładowaniu akumulatorów, 
włączaniu reflektorów zewnętrznych, 
podłączeniu ambulansu do sieci 230 V. 
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XIV. SPRZĘT MEDYCZNY   
NOSZE GŁÓWNE   
podać markę i model, załączyć folder  

  

przystosowane do prowadzenia 
reanimacji wyposażone w twardą płytę   
na całej długości pod materacem 
umożliwiająca ustawienie wszystkich 
dostępnych funkcji; 

  

nosze potrójnie łamane z możliwością 
ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej  
i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni 
brzucha; 

  

z możliwością płynnej regulacji kąta 
nachylenia oparcia pod plecami do min 
750; 

  

z zestawem pasów szelkowych  
i poprzecznych zabezpieczających 
pacjenta   o regulowanej długości 
mocowanych bezpośrednio do ramy 
noszy; 

  

z dodatkowym zestawem pasów lub 
uprzęży służącej do transportu małych 
dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub 
leżącej – podać markę i model załączyć 
folder wraz opisem; 

  

nosze muszą posiadać trwale 
oznakowane najlepiej graficznie elementy 
związane z ich obsługą;    

  

z  składanym statywem na płyny 
infuzyjne; 

  

z możliwością wprowadzania noszy 
przodem i tyłem do kierunku jazdy; 

  

nosze muszą być zabezpieczone przed 
korozją poprzez wykonanie ich  
z odpowiedniego materiału lub poprzez 
zabezpieczenie ich środkami 
antykorozyjnymi;  

  

z cienkim nie sprężynującym materacem  
z tworzywa sztucznego nie przyjmującym 
krwi, brudu, przystosowanym do 
dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie 
wszystkich dostępnych pozycji 
transportowych; 

  

prześcieradło jednorazowe do noszy  
z wycięciami na pasy, 

  

Ze składanymi poręczami bocznymi   
obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 
200 kg (podać obciążenie dopuszczalne  
w kg); 

  

1. 

waga oferowanych noszy max. 23 kg 
zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 
(podać wagę noszy w kg); 

  

 TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH  
podać markę i model, załączyć folder 

  

z systemem szybkiego i bezpiecznego 
połączenia z noszami;  

  

2 

regulację wysokości w min sześciu 
poziomach; 
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możliwość ustawienia pozycji 
drenażowych (Trendelenburga i Fowlera 
na min. 3 poziomach pochylenia); 

  

wszystkie kółka skrętne (w zakresie 360 
stopni) umożliwiające zarówno jazdę 
bokiem jaki i jazdę na wprost po 
zablokowaniu dwóch przednich kółek, 
kółka o odpowiedniej średnicy 
umożliwiającej jazdę zarówno w 
pomieszczeniach zamkniętych jak i poza 
nimi na utwardzonych nawierzchniach, 
średnica wszystkich kółek min. 100 mm 
(podać średnicę kółek w mm); 

  

min. dwa kółka wyposażone w hamulce;   
system mocowania transportera na 
podstawie musi być zgodny z wymogami 
PN EN 1789; 

  

obciążenie dopuszczalne transportera 
powyżej 200 kg (podać dopuszczalne 
obciążenie w kg); 

  

waga transportera max. 28 kg (podać 
wagę transportera w kg); 

  

transporter musi posiadać trwale 
oznakowane najlepiej graficznie elementy 
związane z ich obsługą; 

  

musi być zabezpieczony przed korozją 
poprzez wykonanie z odpowiedniego 
materiału lub poprzez zabezpieczenie 
środkami antykorozyjnymi; 

  

deklaracje zgodności na oferowany system 
transportowy (noszę i transporter) – 
załączyć do oferty; 

  

KRZESŁO TRANSPORTOWE SKŁADANE 
podać markę i model, załączyć folder 

  

wykonane z  materiału odpornego  na 
korozję i na działanie płynów 
dezynfekujących; 

  

wyposażone w 4 kółka transportowe,  
w tym 2 skrętne oraz 2 hamulce 

  

wysuwane przednie rączki;   
wyposażone w składane tylne rączki 
transportowe; 

  

wyposażone w blokadę zabezpieczającą 
przed złożeniem w trakcie transportu; 

  

siedzisko i oparcie wykonane z mocnego 
materiału, odpornego na bakterie, grzyby, 
zmywalnego, dezynfekowanego, 
szybkodemontowalne; 

  

wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające 
umożliwiające szybkie ich rozpięcie; 

  

3. 

Zamawiający dopuszcza wagę krzesełka 
do max 10 kg przy dopuszczalnym 
obciążeniu powyżej 150 kg; 

  

NOSZE PODBIERAKOWE  
podać markę i model, załączyć folder 

  4. 

wyposażone w komplet min. 3 szt. pasów 
zabezpieczających; 

  



  ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 
FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

   21

łopaty muszą być wykonane z tworzywa 
sztucznego lub aluminium; 

  

muszą posiadać zamki o konstrukcji 
zabezpieczającej przed niekontrolowanym 
rozpięciem; 

  

muszą umożliwiać złożenie ich w połowie 
długości; 

  

przenikalne dla promieni X   
muszą umożliwiać regulację długości 
pozwalającą na dobór do pacjentów  
o różnym wzroście; 

  

muszą posiadać min 10 uchwytów do 
przenoszenia umieszczonych na obwodzie 
noszy; 

  

obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg;   
waga noszy poniżej 10 kg;   
 DESKA ORTOPEDYCZNA  
Z UNIERUCHOMIENIEM GŁOWY  
I KOMPLETEM PASÓW  
podać markę i model, załączyć folder 

  

deska ortopedyczna wykonana z tworzywa 
sztucznego; 

  

przenikliwa dla promieni X w stopniu 
umożliwiającym diagnostykę RTG; 

  

ze ściętym końcem od strony nóg 
ułatwiającym pracę w ciasnych 
przestrzeniach; 

  

wyposażona w min. 16 uchwytów do 
przenoszenia rozmieszczonych na 
obwodzie deski; 

  

wyposażona w min. 5 punktów na 
dłuższej stronie deski do mocowania 
pasów; 

  

wyposażona w min 4 pasy zabezpieczające 
o regulowanej długości dwuczęściowe z 
obrotowymi metalowymi karabińczykami 
oraz metalowymi spięciami typu klamra; 

  

wyposażona w unieruchomienie głowy 
wielokrotnego użytku składające się  
z podkładki oraz 2 klocków 
stabilizujących z otworami usznymi oraz  
2 paskami spinającymi; 

  

waga deski max. 8 kg;   
obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg;   

5. 

szerokość deski w zakresie od 45 do 50 
cm; 

  

SSAK  NOZNY 
podać markę i model, załączyć folder 

  6. 

objętość poj. do 600 ml   
 wyposażony w torbę z uchwytami   
 wydajność min. 100 ml/sek, średni 

przepływ roboczy min. 40 l/min 
  

  podciśnienie co najmniej 80 kPa   
 przystosowany do sterylozacji   
 waga do 2 kg 
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DESKA ORTOPEDYCZNA 
PEDIATRYCZNA  
podać markę i model, załączyć folder 

  

do bezpiecznego transportu dziecka, 
wyposażona w pasy zabezpieczające 
kodowane kolorem, wbudowany system 
do stabilizacji i unieruchomienia głowy; 

  

z uchwytami do przenoszenia oraz  
z uchwytami do mocowania na noszach; 

  

pokrycie deski wykonane z tworzywa 
sztucznego, łatwo zmywalnego, 
nienasiąkliwe; 

  

dla dzieci w wieku do 10 lat o wadze do 
min. 40 kg; 

  

szerokość deski w zakresie od 20 do 25 
cm; 

  

przenikliwa dla promieni X;   
w pokrowcu ochronnym transportowym 
łatwo zmywalnym; 

  

7. 

waga deski max 5 kg;   
POMPA INFUZYJNA  
podać markę i model, załączyć folder 

  

jednostrzykawkowa, przeznaczona do 
precyzyjnego dozowania leków i płynów 
infuzyjnych podczas transportu dorosłych 
oraz dzieci; 

  

zasilanie akumulatorowe oraz sieciowe  
z instalacji 230V i 12 V w ambulansie  
w komplecie ze wszystkimi akcesoriami do
zasilania; 

  

czas pracy z akumulatora min. 15 h przy 
5ml/h; 

  

możliwość stosowania strzykawek 
krajowych i zagranicznych o różnych 
rozmiarach; 

  

automatyczne rozpoznawanie strzykawki;   
funkcja bolus umożliwiająca szybkie  
i wielokrotne podawanie pacjentowi dawki 
uderzeniowej o precyzyjnie ustawionej 
objętości w dowolnie wybranym momencie
infuzji; 

  

bolus automatyczny i manualny;   
programowana szybkość podawania 
bolusa; 

  

możliwość zmiany parametrów bolusa  
w trakcie trwania infuzji; 

  

programowany próg ciśnienia okluzji – 
min. 3 poziomy; 

  

automatyczna redukcja bolusa 
okluzyjnego; 

  

możliwość zmiany progu ciśnienia okluzji  
bez przerywania infuzji; 

  

historia infuzji;   
biblioteka nazw leków – możliwość 
zapamiętywania w pompie nazw leków; 

  

strzykawka montowana od czoła pompy;   

8. 

rama pompy nie może wysuwać się poza   



  ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 
FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

   23

obudowę pompy; 
dźwiękowe i optyczne sygnalizowanie 
sytuacji wymagających interwencji 
personelu; 

  

napisy na wyświetlaczu w języku polskim;   
waga do 3 kg;   
uchwyt do przenoszenia pompy;   
zasilanie pompy mocowanej na statywie 
(poza stacją dokującą) za pomocą 
standardowego kabla sieciowego (a nie 
dodatkowego zasilacza); 

  

stacja dokująca posiadająca wbudowany 
system zasilania i ładowania pompy 
posiadająca potwierdzenie 
przeprowadzenia badań 
wytrzymałościowych – załączyć deklarację 
zgodności, podać markę i model stacji; 

  

ZESTAW SZYN PIANKOWYCH  
podać markę i model, załączyć folder 

  

zestaw min 5 szyn o różnych rozmiarach 
przeznaczony do stabilizacji kończyn;  

  

wyposażone w aluminiową usztywniającą 
listwę; 

  

pokrycie wykonane z materiału typu 
neopren nie przyjmującego krwi, brudu, 
przystosowanego do dezynfekcji; 

  

stabilizowane do kończyn za pomocą 
rzepów; 

  

9. 

z torbą transportową;   
DEFIBRYLATOR PRZENOŚNY   
podać markę i model, załączyć folder 

  

defibrylacja dwufazowa z zakresem 
regulacji energii od min. 2 do min. 200 J. 
Podać dostępne poziomy energii oraz 
zalecany algorytm defibrylacji dla 
dorosłych i dla dzieci; 

  

przenośny, transportowy, odporny na 
drgania i wstrząsy; waga kompletnego  
defibrylatora poniżej 10kg; 

  

posiadający opakowanie transportowe 
zabezpieczające aparat przed 
uszkodzeniem, posiadający uchwyt 
pozwalającym na montaż i transport 
aparatu w karetce (uchwyt zgodny z 
normą PN EN 1789, podać markę i model  
i załączyć folder; 

  

czas ładowania defibrylatora do energii 
maksymalnej  poniżej  10 sek.; 

  

regulacja parametrów defibrylacji : wybór 
energii,  ładowanie, wyzwolenie wstrząsu - 
z łyżek zewnętrznych i płyty czołowej 
aparatu; 

  

ilość poziomów energetycznych 
dostępnych przy defibrylacji zewnętrznej: 
min 19; 

  

10. 

defibrylacja dorosłych i dzieci –  łyżki dla 
dorosłych i dzieci w komplecie; 
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automatyczna kompensacja prądowa lub 
napięciowa impedancji ciała pacjenta przy 
defibrylacji z łyżek zewnętrznych  
i elektrod samoprzylepnych; 

  

pełne sterowanie za pomocą przycisków 
lub pokręteł na łyżkach defibrylacyjnych 
(wybór energii, ładowanie, wyzwolenie 
wstrząsu, wydruk); 

  

kardiowersja;   
stymulacja zewnętrzna z trybem pracy 
sztywnym i na żądanie, w komplecie kabel 
do stymulacji; 

  

prąd stymulacji regulowany w zakresie co 
najmniej od 10 do 140 Ma; 

  

częstość impulsów regulowana w zakresie 
co najmniej 40 do 170 imp./min.; 

  

3 odprowadzeniowe monitorowanie EKG – 
w komplecie kabel do monitorowania; 

  

ekran EL zapewniający dobrą widoczność 
pod różnym kątem w warunkach silnego 
oświetlenia; 

  

przekątna ekranu min. 5";   
zasilanie defibrylatora i ładowanie 
akumulatora/ów z instalacji karetkowej 
12V jako integralna cześć aparatu lub 
dodatkowy moduł; 

  

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

  

akumulator/y bez efektu pamięci   
z możliwością doładowywania w aparacie 
bez konieczności pełnego rozładowywania; 
W zestawie 2 komplety akumulatorów; 

  

elektrody miękkie wielofunkcyjne do 
monitorowania , defibrylacji/kardiowersji, 
stymulacji zewnętrznej min. 5 par w kpl. 

  

Komunikacja z użytkownikiem w języku 
polskim/komunikaty na ekranie  
i komendy głosowe, napisy i oznaczenia  
w języku polskim;  

  

deklaracje zgodności, certyfikat CE oraz 
wpis do rejestru wyrobów medycznych – 
załączyć do oferty; 

  

RESPIRATOR  REANIMACYJNO -
TRANSPORTOWY  
podać markę i model, załączyć folder 

  

Respirator do terapii oddechowej w 
trakcie transportu,  
Zasilanie pneumatyczne z przenośnego 
lub stacjonarnego źródła tlenu o ciśnieniu 
min. 3,5 – 6,0  bar, 
Niskie zużycie tlenu do sterowania pracą 
respiratora  
Max 20 ml/cykl oddechowy  
Maksymalna waga (bez butli) ≤ 3 ; 

  

11. 

Tryb wentylacji: 
Tryb CMV/Demand – blokada cyklu 
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automatycznego w przypadku wykrycia 
oddechu spontanicznego 
Wentylacja bierna „na żądanie” 100% 
tlenem (integralna funkcja respiratora)      
z przepływem zależnym od podciśnienia     
w układzie pacjenta;  
Płynna, zintegrowana regulacja objętości i 
częstości oddechowej,  
Zakres regulacji parametrów wentylacji 
umożliwiający wentylację zastępczą 
dorosłych i dzieci,  
Objętość oddechowa min. 300-1400 ml,  
Częstość oddechowa Min. 9-20 /min,  
Ograniczenie ciśnienia szczytowego w 
układzie pacjenta na poziomie max 40 
cmH2O   (zastawka bezpieczeństwa),  
Regulowane ciśnienie końcowo-
wydechowe (PEEP) w zakresie min 
2,5-10 cmH2O,  
Minimum dwa poziomy stężenia tlenu 
w mieszaninie oddechowej 100% i max 
50%  
czułość wyzwalania zastawki „na żądanie” 
max.  – 2 cm H2O,  
Przepływ w trybie Demand zależny od 
podciśnienia; 

  

Zegarowy manometr ciśnienia w układzie 
pacjenta o minimalnym zakresie skali od -
10 do 100 cm H2O 

  

Alarm wysokiego ciśnienia szczytowego w 
układzie pacjenta,  
Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu 
zasilającego 
 

  

; Układ pacjenta silikonowy, do 
sterylizacji w autoklawie, długość min. 
120 cm  
Przewód zasilający zakończony wtykiem 
szybkozłącza AGA, długość min. 120 cm, 
 

  

Respirator zgodny z wymogami normy EN 
794-3  
odporność na działanie wody minimum 
klasa IPX4 
 

  

Wymagane wyposażenie minimalne 
zestawu tlenowego: 

 torba transportowa z kieszeniami i 
uchwytami do mocowania drobnego 
sprzętu medycznego, umożliwiająca 
transport zestawu w ręku, na ramieniu i 
na plecach, z uchwytami 
umożliwiającymi zawieszenie zestawu 
na ramie noszy / łóżka 
 butla tlenowa aluminiowa 2,7 l 
O2,  400 l O2 przy ciśnieniu 150 atm, 
możliwość napełniania do 200 atm 
 reduktor tlenowy z gniazdem AGA 
O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 

  



  ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 
FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

   26

l/min, ciśnienie robocze 200atm, 
przepływ z gniazda AGA powyżej 
120l/min., manometr w osłonie 
zabezpieczającej przed uszkodzeniem 

 
Uchwyt do zamocowania respiratora na 
ścianie ambulansu 

  

Deklaracja zgodności , certyfikat CE , 
wpis do rejestru wyrobów medycznych na 
oferowany respirator – załączyć do oferty. 
 

  

12. GLUKOMETR  
 z zestawem pasków i nakłuwaczami min 
50 szt.podać markę i model 

  

TORBA PLECAK REANIMACYJNY  
SZT. 1 
podać markę i model, załączyć folder 

  

Pokrycie w kolorze czerwonym  CODURA 
 oraz z licznymi elementami odblaskowymi
w przedniej części plecaka;   

  

pokrycie wewnętrzne łatwo zmywalne;    
konstrukcja wielokomorowa zapewniająca 
właściwą segregację sprzętu;  

  

przegroda komory głównej zaopatrzona  
w system mocujący sprzęt do intubacji 
oraz sprzęt na zestaw do wkłuć; 

  

wyposażona w system organizerów na 
worki samorozprężalne, gotowe pakiety 
itd.; 

  

w komplecie ampularium na min. 80 
ampułek, dodatkowe ampularium na 
narkotyki na min 9 ampułek; 

  

rozmiar umożliwiający właściwe 
rozmieszczenie wszystkich elementów 
wyposażenia; 

  

możliwość transportu w ręku w pozycji 
pionowej oraz poziomej;  

  

system transportu na plecach  składający 
się z 2-ch szelek oraz pasa biodrowego;  

  

regulacje umożliwiające dopasowanie 
systemu transportu do indywidualnych 
potrzeb;  

  

13. 

wymiary plecaka  
- wysokość w zakresie od 60cm do 65cm 
- szerokość w zakresie od 50 cm do 55 cm 
- głębokość plecaka od 25 cm do 35 cm;  

  

PLECAK OPATRUNKOWY  
podać markę i model, załączyć folder 

  

w kolorze czerwonym- materiał CODURA 
oraz z licznymi elementami odblaskowymi 
w przedniej części plecaka;   

  

pokrycie wewnętrzne łatwo zmywalne;    
konstrukcja wielokomorowa zapewniająca 
właściwą segregację sprzętu wyposażona  
w system organizerów, kieszeni i przegród 
ułatwiających segregację sprzętu; 

  

14. 

możliwość transportu w ręku w pozycji 
pionowej oraz poziomej;  

  



  ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 
FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

   27

system transportu na plecach  składający 
się z 2-ch szelek oraz pasa biodrowego;  

  

regulacje umożliwiające dopasowanie 
systemu transportu do indywidualnych 
potrzeb;  

  

wymiary plecaka  
- wysokość w zakresie od 60cm do 65cm 
- szerokość w zakresie od 50 cm do 55 cm 
- głębokość plecaka od 25 cm do 35 cm; 

  

CIŚNIENIOMIERZ PRZENOŚNY SZT. 1 
podać markę i model, załączyć folder;  

  

dokładność pomiaru +/- 3 mmHg;   
potwierdzona odporność na wstrząsy    

15. 

wyposażony w  kpl. - min 4 rozmiarów 
mankietów z tworzywa sztucznego  – 
mankiety zapinane na rzep, 
przystosowane do mycia i dezynfekcji; 

  

MATERAC PRÓŻNIOWY  
podać markę i model, załączyć folder  

  

dla dorosłych;   
z min 3 szt. pasów zabezpieczających;   
z min 8 szt. uchwytów do przenoszenia 
rozmieszczonych na obwodzie; 

  

z dopinaną podłogą;   
poszycie wykonane z tworzywa sztucznego 
przystosowanego do dezynfekcji; 

  

przenikliwy dla promieni RTG;   
wymiary minimalne 2,1m x 0,9m   
waga max 10kg;   
wyposażone w pompkę dwukierunkową;    
wyposażone w zestaw naprawczy 
podstawowy; 

  

16. 

wyposażony w torbę transportową;   
SSAK RĘCZNY szt. 1 
podać markę i model, załączyć folder; 

  17. 

przystosowany do udrożnienia górnych 
dróg oddechowych  z rurki intubacyjnej,  
z wymiennym pojemnikiem dla dorosłych  
i dzieci; 

  

ZESTAW KOŁNIERZY 
ORTOPEDYCZNYCH  
podać markę i model, załączyć folder 

  

dla dorosłych min 3 szt.: wielorozmiarowy,
wielokrotnego użytku, z regulacją żuchwy  
i potylicy, z dostępem do tętnic szyjnych, 
przenikalny dla promieni X; 

  

18. 

dla dzieci min 2 szt.: wielorozmiarowy,  
z regulacją wielkości, z dostępem do tętnic
szyjnych, przenikalny dla promieni X; 

  

PULSOKSYMETR PRZENOŚNY  
podać markę i model, załączyć folder 

  

z pomiarem saturacji i pulsu;   
z wyświetlaczem cyfrowym saturacji  
i pulsu; 

  

19.  

z zasilaniem bateryjnym lub 
akumulatorowym, czas pracy ciągłej min. 
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30 godzin i w zestawie 3 kpl. baterii lub 
akumulatorów; 
z czujnikami wielokrotnego użytku typu 
klips dla dorosłych i dla dzieci; 

  

ze wskaźnikiem jakości sygnału pulsu;   
z pokrowcem ochronnym na pulsoksymetr
i akcesoria; 

  

20. TORBA PEDIATRYCZNA              

 Podać markę i model, zał. folder 

wykonana z Codury w kolorze czerwonym 
z elementami odblaskowymi, pokrycie 
wewnętrzne łatwozmywalne,  z zestawem 
różnokolorowych organizerów do 
segregacji sprzętu odpowiadającego 
taśmie wzrostowej wchodzącej w skład 
torby. Ampulatorium  min. 40 ampułek, 
zapinana na suwak z miejscem na worek  
i maski, z uchwytami do przenoszenia     
w ręku Ina ramieniu 

  

XV. WYMAGANIA OGÓLNE   

1. Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 
2009 (pojazd bazowy, sprzęt oraz całe 
wyposażenie). 

  

2. Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu 
kilometrów – na pojazd bazowy z 
zabudową i  24 miesiące na sprzęt 
medyczny. 

  

3. Gwarancja min. 60 miesięcy od daty 
podpisania protokołu odbioru na 
perforację nadwozia ambulansu. 

  

4. Aktualne świadectwo homologacji 
zaoferowanego ambulansu wraz  
z zabudową – PODAĆ DATĘ WYDANIA  
I NUMER. 

  

5. Wielosezonowe opony całoroczne- inny 
bieżnik i specjalny składnik gumy szt. 4 
lub  kpl. opon letnich i zimowych z 
felgami. 

  

6. Termin realizacji – 20 sierpnia 2009 r.   
 
Uwaga: 
 
Niespełnienie chociaż jednego warunku na „TAK”  skutkuje 
odrzuceniem oferty. 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………….     ……………………………………………. 
Miejscowość i data      Pieczątka i podpis uprawnionego 
        Przedstawiciela Wykonawcy 
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PROJEKT UMOWY 
 
Zawarta w dniu …................ w Chojnicach pomiędzy: 
……………………………………………................................................................................................... 
reprezentowaną przez: 
……………………………………………................................................................................................... 
zwanym dalej w umowie „Wykonawcą” 
a 
Szpitalem Specjalistycznym im J. K. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora - Leszka Bonnę 
zwanym dalej „Zamawiającym”. 
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy: 
DZAP-380-31/09) zostaje zawarta umowa o następującej treści: 
 

§  1 
 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, w terminie do 20 sierpnia 2009 r., jeden 
fabrycznie nowy, ambulans medyczny typu „C” , marki .................................................................., 
o właściwościach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz złożoną ofertą. 
 

§  2 
 
Zgodnie ze złożoną ofertą, wartość brutto za całość przedmiotu dostawy, o której mowa w § 1 
wynosi ................................ PLN (słownie: ............................................................................... 
........................................................................................................................................PLN). 
Taka wartość została określona w złożonym przez Wykonawcę w trakcie postępowania określonego 
we wstępie – formularzu asortymentowo - cenowym. Formularz ten stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy. 
 

§ 3 
 
1. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę obejmującą wartość przedmiotu zamówienia. 

Zapłata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze  
w terminie 30 dni od dnia odbioru ambulansu, przy czym dzień obciążenia konta bankowego 
Zamawiającego, liczony będzie jako dzień zrealizowania zapłaty. 

2. Cena zawierać będzie podatek od towarów i usług. 
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy 

odsetki według stopy odsetek ustawowych, nieprzewyższających 10% wartości umowy. 
4. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług i że w związku z tym zostały 

im nadane następujące numery identyfikacji podatkowej: 
1) Zamawiającemu: 555-17-83-839, 
2) Wykonawcy: …………………………. 

 
§ 4 

 
1. Strony ustalają, że miejscem odbioru pojazdu będzie siedziba Zamawiającego. 
2. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który po podpisaniu przez strony, zostanie 
dołączony do faktury i przekazany Zamawiającemu. 
3. Wraz z ambulansem Wykonawca przekaże Zamawiającemu: książkę pojazdu, gwarancję, wyciągi 
ze świadectw homologacji i inne określone prawem dopuszczenia i certyfikaty oraz fakturę.                              
         

§ 5 
 
Powodem odmowy odbioru ambulansu przez Zamawiającego, może być jedna z niżej wymienionych 
przyczyn: 
1) ambulans nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, 
2) w ambulansie stwierdzono usterki, których nie da się w trakcie odbioru usunąć,  
3) brak wymaganej, określonej w SIWZ dokumentacji,  
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§ 6 

 
Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania. 
 

§ 7 
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść żadnej wierzytelności wynikającej  
z niniejszej umowy. 
 

§ 8 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości wykonywanych usług zgodnie  

z postanowieniami niniejszej umowy. 
2. W imieniu Zamawiającego kontroli dokonywać będą upoważnione osoby legitymujące się 

pisemnym upoważnieniem do kontroli. 
 

§ 9 
 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3% wartości niezrealizowanej części umowy, za 
każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 50% wartości niezrealizowanej części umowy w razie 
opóźnień w realizacji przedmiotu umowy. 
 

§ 10 
 
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.  
 

§ 11 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655 z późn. zm.). 
 

§ 12 
 
W sprawach spornych, związanych z wykonaniem umowy, właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest 
sąd siedziby Zamawiającego. 
 

§ 13 
 
Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z ofertą złożoną 
przez Wykonawcę. 
 

§ 14 
 
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 15 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  stron. 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA: 
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(pieczęć firmowa) 
 

Oświadczenie 
 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę ambulansu sanitarnego 
oświadczam, że: 

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności związanej z wykonaniem zamówienia publicznego na 
dostawę ambulansu sanitarnego, (jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień); 

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia; 

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2. 

 

 

Zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję je bez 
zastrzeżeń. 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA PIECZĘĆ I PODPIS UPRAWNIONEGO 
PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY 
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......................................       .................................................... 

(pieczęć firmowa)         miejscowość i data 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 Wykonawca ................................................................................................... 

oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia (podać typ i markę): 

- ………………………………………………………………………………………………… 

spełnia wymagania określone przepisami normy PN-EN 1789:2008 Pojazdy 
medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe. 
 

 

 

 

 

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

       PIECZĘĆ I PODPIS UPRAWNIONEGO  

       PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY 
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 (pieczęć firmowa) 
 
 
 

WYKAZ   ZREALIZOWANYCH DOSTAW AMBULANSÓW RATUNKOWYCH TYPU C   
W  OKRESIE  OSTATNICH  3  LAT * 

 
Nazwa 
Przedsiębiorstwa................................................................................................................. 
 
Adres 
Przedsiębiorstwa................................................................................................................. 
 
Numer telefonu / 
fax..................................................................................................................................... 
 
 

NAZWA 
ZAMAWIAJĄCEGO 

MARKA 
POJAZDU 

WIELKOŚĆ 
DOSTAWY 

DATA 
REALIZACJI 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
* Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy ambulansów typu C 
zostały wykonane należycie. 
 
 
 
 

 

.................................. ........................................................... 
miejscowość i data      (podpis i pieczęć uprawnionego 

       przedstawiciela Wykonawcy) 
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......................................       .................................................... 
(pieczęć firmowa)         miejscowość i data 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
 

Wykonawca ................................................................................ oświadcza, że 

zrealizuje przedmiot zamówienia: 

• samodzielnie, 

• z udziałem podwykonawców∗. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       .......................................................... 
       PIECZĘĆ I PODPIS UPRAWNIONEGO  
       PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY 

                                                 
∗ Niepotrzebne skreślić. W przypadku realizacji przy udziale podwykonawców należy 
wskazać, którą część lub części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom oraz 
można podać nazwy (firm) proponowanych podwykonawców. 


