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1. ZAMAWIAJ ĄCY
Szpital  Neuropsychiatryczny im. Prof.  M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

Tel.:  (081)  7443061,  fax:  (081)  7441079,  NIP:  9462160056,  REGON:  431019046,
KRS 0000004020, Godziny pracy: 7.00 -14.35

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nie-
ograniczonego, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. 
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

2.2 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art.  10 ust.1 oraz art.  39-46 Prawa 
zamówień publicznych.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja samochodu ciężarowego marki Peugeot model: Boxer 435 
L2H2 160 na ambulans sanitarny  w rozumieniu polskiej normy PN-EN 1789:2008. Powstały w ten 
sposób ambulans powinien spełniać  wymogi określone normą  PN-EN 1789 i PN-EN 1865 oraz 
odpowiadać wymaganiom podanym w załączniku nr 2 „opis przedmiotu zamówienia” do SIWZ.

CPV: 50117100-9 usługi w zakresie zmiany przeznaczenia użytkowego pojazdów mechanicznych.

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Odbiór samochodu w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 30 dni od podpisania umowy.

5.OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POST ĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU 
DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenia zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1.  spełnią  warunki  udziału  w postępowaniu,  o  których mowa w art.  22 ust.1  ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, dotyczące: 

5.1.1.  posiadania uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis  sposobu dokonywania  oceny spełniania  warunku posiadania  uprawnień  do  wykonywania  
określonej działalności lub czynności. 
Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.1.

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.2.

5.1.3.  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia;

……………………......................…………………………………………………………………………………………2
Przetarg nieograniczony: adaptacja samochodu ciężarowego na ambulans sanitarny

SZNSPZOZ.N-ZP-372-30/11
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.3.

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  warunku  dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej  i  
finansowej.
Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.4.

5.2 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

6.WYKAZ  O ŚWIADCZE Ń  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJ Ą  DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  
POSTĘPOWANIU
6.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  Zamówień  Publicznych  zamawiający  żąda 
następujących dokumentów:

6.1.1. Oświadczenie z art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. 
(załącznik nr 4 do siwz).

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy  w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy,  zamawiający  żąda 
następujących dokumentów:

6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5 do SIWZ)
6.2.2.Aktualnego  odpisu  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku 
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy.

6.2.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności, lub  wstrzymanie  w  całości 
wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawionego  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed 
upływem terminu składania ofert.

6.2.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub potwierdzenia,  że  uzyskał  przewidziane 
prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności lub  wstrzymanie  w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.

6.2.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 6.2.2, 6.2.3 i 6.2.4.SIWZ, składa dokument 
lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:
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a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

Dokumenty  o  których  mowa  w  punkcie  6.2.5.  podpunkcie  a)  powinny  być  wystawione  nie 
wcześniej  niż  6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  Dokument, o  którym mowa 
punkcie  6.2.5  podpunkcie  b)  powinien  być  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed 
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentami 
zawierającymi  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju , w  którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.3. Ponadto do oferty należy dołączyć:
6.3.1. Oferta (załącznik nr 1 do siwz).
6.3.2. Dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące ofertę są upoważniające do podejmowania 
zobowiązań  w imieniu firmy składającej ofertę,  o ile nie wynikają  one z przepisów prawa lub 
innych  dokumentów  (np.  umowa  spółki  cywilnej,  pełnomocnictwo w  oryginale  lub  kopii 
poświadczonej notarialnie;)
6.3.3. Wypełniony załącznik nr 2 do siwz – wymagane parametry techniczne

7.  INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SI Ę  ZAMAWIAJ ĄCEGO  Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW
7.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień zgodnie z 
art. 38 ust 1 pkt. 3 oraz art. 38 ust 1a i 1b ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Treść wyjaśnień 
jest udostępniona na stronie internetowej: www.snzoz.lublin.pl
7.3.  W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną   zmianę  specyfikacji, 
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia i udostępnia ją na stronie internetowej: www.snzoz.lublin.pl
7.3.  Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  będą  przekazywane  faksem, 
niezwłocznie potwierdzonym w formie pisemnej.
7.4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

1. Agnieszka Piotrowska- spec. ds. zam. pub.
2.   Sławomir Proć - inspektor ds. zam. pub. 

8.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM
Nie dotyczy

9.TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu 
do składania ofert.  Wykonawca samodzielnie  lub  na wniosek zamawiającego może przedłużyć 
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termin związania oferta zgodnie z art. 85 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

10.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą 
zawierać: nazwę i adres wykonawcy /pieczątkę nagłówkową/ oraz podpis i pieczątkę imienną osoby 
upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy
10.2.  Wszystkie  strony  oferty  powinny  być  spięte  (zszyte)  w  sposób  trwały,  zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
10.3. Wszystkie dokumenty oferty powinny być  napisane na maszynie do pisania, komputerze, 
tuszem lub ręcznie atramentem niezmywalnym.
10.4.  Dopuszcza  się  składanie  kopii  dokumentów  np.:  w  formie  odbitek  kserograficznych. 
Wszystkie strony kopii  dokumentów muszą  być  poświadczone za zgodność  z oryginałem przez 
Wykonawcę. (w przypadku kopiowania obustronnego - obie strony)
10.5. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do 
jej prawdziwości kserokopii dokumentu, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
10.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli 
w  imieniu  wykonawcy  lub  pełnomocników  umocowanych  do  występowania  w  jego  imieniu. 
Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. 
10.7. Wszystkie wpisy lub poprawki powinny być dodatkowo parafowane przez tę samą osobę lub 
osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy
10.8.  Oferta  cenowa  winna  być  oparta  na  wzorze  druku  stanowiącym załącznik  numer  1  do 
specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz wpisując cenę zarówno liczbowo 
jak i słownie. 
10.9.  Wszystkie  pola  i  pozycje  załączników winny być  wypełnione,  a w szczególności  muszą 
zawierać wszystkie wymagane informacje i dane. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co 
do treści dokumentów.
10.10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
10.11. Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
10.12. Opakowania i oznakowanie ofert:
- oferta winna być składana w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności 
jej treści zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lublinie ul. Abramowicka 2
z dopiskiem:

Oferta – adaptacja samochodu ciężarowego na ambulans sanitarny
SzNSPZOZ.N-ZP-372-30/11

10.13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod 
warunkiem pisemnego powiadomienia  zamawiającego o  wprowadzonej  zmianie  lub  wycofaniu 
oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak 
składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”. Oferta zmieniająca wcześniej 
złożona  ofertę  musi  jednoznacznie  wskazywać,  które  postanowienia  oferty  są  zmienione. 
Wykonawca  może  wycofać  już  złożona  ofertę,  tylko  przed  upływem terminu  składania  ofert. 
Zamawiający  może  wydać  ofertę  Wykonawcy,  tylko  na  podstawie  pisemnego  żądania  zwrotu 
oferty,  złożonego przez osobę  upoważnioną  ze strony Wykonawcy do dokonania tej  czynności. 
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Upoważnienie do wycofania oferty, musi być załączone do żądania zwrotu oferty.
10.14. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.:
-  wszystkie  dokumenty  w  prowadzonym  postępowaniu  są  jawne,  z  wyjątkiem  informacji 
zastrzeżonych przez składającego.
-  dokumenty  niejawne  (zastrzeżone)  powinny  być  umieszczone  na  końcu  oferty  i  oznaczone 
„ZASTRZEZONE”.
- nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia 17 maja 2011 roku do godz. 8.30 w Kancelarii Szpitala  - 
20-442  Lublin, ul. Abramowicka 2. Za oferty złożone w terminie uznaje się te, które znajdą się w 
siedzibie zamawiającego w Kancelarii Szpitala do godz. 8:30.
Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty przesłane drogą pocztową, których opakowanie 
zostało naruszone (traktowane jako odtajnione) oraz oferty złożone po terminie będą  zwrócone 
Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
11.2. Termin i miejsce otwarcia ofert
11.2.1 Otwarcie złożonych ofert  nastąpi  w dniu  17 maja 2011 roku o godz.  9.00 w siedzibie 
Zamawiającego tj. Lublin ul. Abramowicka 2 (w Sali Konferencyjnej Szpitala).
11.2.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.
11.2.3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 
informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków 
płatności zawartych w ofertach. 
Informacje zawarte w pkt. 11.2.2. i 11.2.3. przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy 
nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku), 
z wyodrębnieniem podatku VAT. 
12.2. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2002 r. Nr 97, 
poz.  1050,  z  2002 r.  Nr  144,  poz.  1204 oraz  z  2003 r.  Nr  137,  poz.  1302),  cena wykonania 
zamówienia  obejmuje  wszystkie  elementy  składowe,  za wykonanie  których  Zamawiający  jest 
zobowiązany Wykonawcy zapłacić, w tym również podatek VAT.

13.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY B ĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTE RIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT
13.  1.  Oferty  odpowiadające  wymogom formalnym wynikającym z  ustawy  Prawo  Zamówień 
Publicznych, i SIWZ oraz złożone w określonym przez zamawiającego terminie podlegają dalszej 
ocenie.

13.2. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 
przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo 
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Zamówień Publicznych, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 
zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, zawierające 
błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba 
że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  Złożone  na  wezwanie  zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny 
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie 
później niż w dniu w którym upłynął termin składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo termin składania ofert.
13.3.  W  toku  badania  i  oceny  ofert  zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.
13.4.  Zamawiający poprawia w ofercie:

1)oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek,
3)  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków 
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.5  Zamawiający  odrzuca  ofertę  jeżeli  wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia 
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.
13.6.  Zamawiający,  w  celu  ustalenia  czy  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do 
przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym 
terminie  wyjaśnień  dotyczących  elementów  oferty  mających  wpływ  na  wysokość  ceny. 
Zamawiający odrzuca ofertę  wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień  lub jeżeli  dokonana ocena 
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
13.7. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny 
ofert. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa na podstawie kryterium: 

Cena brutto (wartość) - 100 %

                                   Wartość najniższa wśród ofert                                   

Punkty za wartość = --------------------------------------  x  100 x 100 %
                                    Wartość danego Wykonawcy

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

14.INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE Z AMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO
14.1. Niezwłocznie po wyborze oferty Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty,
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej  oferty zamawiający zamieszcza informację  o 
których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych, na stronie internetowej 
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
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14.3.  Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej  w terminie nie krótszym niż  5  dni  od dnia 
przekazania  zawiadomienia  o  wyborze  oferty.  Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie 
zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy 
Prawo  Zamówień  publicznych,  w  przypadkach  określonych  w  art.  94  ust.  2  ustawy  Prawo 
zamówień publicznych.

15.WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALE ŻYTEGO  WYKONANIA 
UMOWY
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy- brak

16.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTAN Ą  WPROWADZONE 
DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEG O, 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

17.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCYW TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysłu-
gują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów  ustawy prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec 
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicz-
nych. 

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18.1.W sprawach nie  uregulowanych w niniejszych warunkach zamówienia  mają  zastosowanie 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

18.2.  Postanowienia  dotyczące  jawności  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego:
- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się 
od chwili ich otwarcia.
- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty oraz informacje 
składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego 
stanowią załączniki do protokołu postępowania.
18.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
18.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
18.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.
18.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
18.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
18.8.  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  wykonawcę  części  zamówienia,  której  wykonanie 
powierzy podwykonawcom.
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18.9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających na podstawie art. 
67 ust.1 pkt. 7 stanowiących nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.
18.10. Zamawiający przewiduje możliwość  dokonania zmian postanowień  zawartej umowy  pod 
warunkiem, że zmiany wynikają z:

1. okoliczności  nieprzewidzianych  w  chwili  zawarcia  umowy  lub  są   korzystne  dla 
Zamawiającego,

2. zmiany przepisów prawa w zakresie objętym przedmiotem umowy,
3. zmiany stawki podatku VAT.

19. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik numer 1 – Formularz oferty,
Załącznik numer 2 –  Wymagane parametry techniczne
Załącznik numer 3 – Wzór umowy, 
Załącznik numer 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Lublin, dnia 9 maja  2011 roku

ZATWIERDZAM............................................................
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Załącznik Nr 1 

FORMULARZ OFERTY
Nazwa wykonawcy/ wykonawców w przypadku oferty wspólnej:.............................................. 
…...................................................................................................................................
Adres*...........................................................................................................................
tel.*................................................................................................................................
REGON*........................................................................................................................
NIP*...............................................................................................................................
FAX* na który Zamawiający ma przesłać korespondencję..........................................
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
na adaptację samochodu ciężarowego na ambulans sanitarny

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia 
w cenie brutto - ......................................................................... zł w tym .................% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 
cena netto:  ................................. zł, 

1. Odbiór samochodu w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 30 dni od podpisania 
umowy.

2. w dni odbioru samochodu zobowiązujemy się dostarczyć wszystkie dokumenty niezbędne 
do rejestracji pojazdu, a wymagane przez polskie prawo.

Oświadczamy, że:
1) akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ,
2)  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  zgodnie  z  art.  85  ust.1.  pkt.1  ustawy  prawo 
zamówień publicznych przez 30 dni od daty ustalonej jako termin składania ofert,
3) zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 
oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Załączniku nr 3 
do SIWZ.
4)  niniejsza  oferta  zawiera  na  stronach  nr  od.......................  do..............  informacje  stanowiące 
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
5) ofertę niniejszą składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,
6) wraz z ofertą składamy w załączeniu następujące oświadczenia i dokumenty:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Na  podstawie  art.  36  ust.4  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  wykonawcę  w  ofercie  części 
zamówienia,  której  wykonania  powierzy  podwykonawcom:  
.......................................................................................................................................................

Osobą  /  osobami  do kontaktów z  zamawiającym odpowiedzialnymi  za  wykonanie  zobowiązań 
umowy jest / są:
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. …………………………………………………………………………………………….
tel. kontaktowy, faks:………………………………………………………………………
zakres odpowiedzialności…………………………………………………………………. 

……………………, dnia…………                                 ……………..............……….
                                                                                        (podpis Wykonawcy/ wykonawców)
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Załącznik Nr 2

Pieczęć Firmowa

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE ZABUDOWY MEDYCZNEJ NA SAMOCHODZIE 
BAZOWYM PEUGEOT model: Boxer 435 L2H2 160

Parametry wymagane TAK
/NIE Parametry oferowane

Nadwozie

1. Częściowo przeszklony z możliwością 
ewakuacji pacjenta i personelu.

Tak

2. Wysokość przedziału medycznego min 
1,85 m.

Tak

3. Długość przedziału medycznego min 
3,10 m. 

       Szerokość przedziału medycznego min 
1,70 m.

Tak

4. W drzwiach bocznych z prawej strony, 
zamontowany dodatkowy stopień 
ułatwiający wsiadanie pacjentom, 
wysuwany w razie potrzeby 
(elektrycznie lub mechanicznie)

Tak

5. Okna przedziału medycznego pokryte w 
2/3 wysokości folią półprzeźroczystą.

Tak

6. Częściowo przeszklona ścianka 
działowa oddzielająca kabinę kierowcy 
od przedziału medycznego wyposażona 
w okno przesuwne. 

Tak

 Wyposażenie pojazdu
1. Wszystkie miejsca siedzące wyposażone 

w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa 
i zagłówki. Dopuszcza się fotele z 
zagłówkami zintegrowanymi z oparciem 
(tzw. fotele lotnicze)

Tak

2. Kosz na śmieci. Tak
3. Dodatkowa gaśnica w przedziale 

medycznym.
Tak

4. Urządzenie do wybijania szyb Tak
5. Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa. Tak
 Ogrzewanie i wentylacja 

1. Ogrzewanie przedziału medycznego 
cieczą chłodzącą silnik.

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

Tak

3. Inny niezależny od silnika system 
ogrzewania przedziału kierowcy 
i przedziału medycznego z możliwością 
ustawienia temperatury i termostatem, 
umożliwiający niezależne ogrzanie 
silnika przed rozruchem. (podać markę i 
model)

Tak

4. Mechaniczna wentylacja nawiewno- 
wywiewna.

  Tak

5. Rozbudowa klimatyzacji na przedział 
medyczny  z niezależną regulacja 
chłodzenia i siły nawiewu kabiny 
kierowcy i przedziału medycznego. 

Tak

 Instalacja elektryczna 
1. Automatyczna ładowarka 

akumulatorowa sterowana 
mikroprocesorem (podać markę i 
model). Dodatkowy akumulator na 
przedział medyczny

Tak

2. Zasilanie zewnętrzne 230 V z min. 2 
gniazdami wewnętrznymi z zabezpie-
czeniem uniemożliwiającym rozruch 
silnika przy podłączonym zasilaniu 
zewnętrznym i z zabezpieczeniem 
przeciwporażeniowym + przewód 
zasilający min 5 m.

Tak

3. Min. 4 gniazda 12 V w przedziale me-
dycznym,

Tak

 Oznakowanie, oświetlenie, sygnalizacja dźwiękowa - 
1. Ambulans oznakowany zgodnie z 

przepisami „Prawo o ruchu drogowym”- 
Tak

2. Ambulans wyposażony w układ 
ostrzegania optycznego, jak i 
akustycznego – zgodnie z przepisami 
ustawy „Prawo o ruchu drogowym”

Tak

3. Urządzenie nagłaśniające  z 
możliwością podawania komunikatów 
głosowych 

Tak

4. Reflektory zewnętrzne ze światłem 
rozproszonym do oświetlenia miejsca 
akcji z lewej i prawej strony (po dwa z 
każdej strony

Tak

 Oświetlenie wewnętrzne przedziału medycznego 
1. Światło rozproszone umieszczone 

po obu stronach górnej części przedziału 
Tak
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medycznego min. 6 punktów 
świetlnych.

2. Oświetlenie halogenowe regulowane 
umieszczone w suficie nad noszami 
punktowe (min. 2 szt.).

Tak

3. Halogen zamontowany nad blatem 
roboczym

Tak

 Wyposażenie pomieszczenia dla pacjenta 
1. Na ścianie działowej zespół szafek 

z miejscem do zamocowania 2 szt. 
walizek lub toreb medycznych, z blatem 
roboczym wykończonym blachą 
nierdzewną i szafka na dwa pudełka 
rękawic.

Tak

2. Na ścianach bocznych zestawy szafek i 
półek wykonanych z tworzywa 
sztucznego, częściowo przeszklone 
szkłem bezpiecznym lub tworzywem 
sztucznym.

Tak

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

Tak

4. Zabezpieczenie urządzeń oraz 
elementów wyposażenia przed 
przemieszczaniem się w czasie jazdy, 
gwarantujące jednocześnie łatwość 
dostępu i użycia.

Tak

5. Centralna instalacja tlenowa z min. 2 
punktami poboru typu AGA – gniazda o 
budowie monoblokowej panelowej, 
min. 1 przepływomierz obrotowy 
o przepływie od 0 do 15 litrów/min., 2 
szt. butli tlenowych 10 litrowych z 
reduktorami. 

Tak

6. Laweta pod nosze główne z przesuwem 
bocznym, wysuwem na zewnątrz 
umożliwiającym łatwe wprowadzenie 
noszy z miejscem na deskę 
ortopedyczną

Tak

 Łączność radiowa
a. wyprowadzenie instalacji do podłączenia 

radiotelefonu; przenośnego
b. wmontowana dachowa antena 

radiotelefonu o parametrach:
- zakres częstotliwości 168-170 Mhz
- charakterystyka  promieniowania 

dookólna

Tak

 Pomieszczenie dla pacjenta
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1. Zestaw siedzeń umożliwiający przewóz 
co najmniej trzech osób w pozycji 
siedzącej, wszystkie miejsca siedzące 
wyposażone w pasy bezwładnościowe, 
w tym:

•  Co najmniej  dwa fotele obrotowe o 
ustawieniu zgodnym z kierunkiem 
jazdy pojazdu oraz bokiem do 
kierunku jazdy (obrót w zakresie  90 
stopni umożliwiającym obsługę 
pacjenta leżącego na noszach), fotele 
z podnoszonym do pionu siedziskiem 
oraz z zagłówkami i podłokietnikami;

• fotel zamontowany u wezgłowia 
noszy, tyłem do kierunku jazdy, z 
podnoszonym do pionu siedziskiem 
oraz zagłówkiem 

Tak

2. Wzmocniona podłoga umożliwiająca 
mocowanie ruchomej podstawy pod 
nosze główne. Podłoga o powierzchni 
przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, 
połączonej szczelnie z zabudową ścian.

Tak

3. Ściany boczne i sufit pokryte płytami 
z tworzywa sztucznego, łatwo 
zmywalne, niepalne i nietoksyczne.

Tak

4. Miejsce mocowania respiratora 
umożliwiające korzystanie z niego 
w czasie jazdy.

Tak

5. Uchwyty ścienne i sufitowe 
dla personelu.

Tak

6. Ogrzewacz płynów infuzyjnych 
z termostatem z możliwością płynnej 
regulacji temperatury,

Tak
 

Wyposażenie – sprzęt medyczny

1. NOSZE GŁÓWNE REANIMACYJNE 
Nosze główne monoblokowe przystosowane do
reanimacji z twardą płytą na całej powierzchni 
wyposażone
w konturowy materac i komplet pasów,
płynna regulacja podnoszenia tułowia do kąta 
min 75
stopni,
dwupoziomowa regulacja wysokości 
zapewniająca
automatyczne składanie i rozkładanie 
podwozia jezdnego,
posiadający cztery gumowe koła fi 200 mm, 
hamulce

Tak
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na przynajmniej dwóch kołach jezdnych,
możliwość skrócenia ram noszy umożliwiająca
prowadzenie ich w wąskich korytarzach lub 
windach,
nośność min. 150 kg
mocowanie noszy zgodne z PNEN
1789 na przeciążenia 10G,
deklaracja zgodności CE,
Dodatkowy sprzęt medyczny
1. deska ortopedyczna wraz z pasami oraz 

unieruchomieniem głowy
2. szyny Kramera
3. plecak ratowniczy
4. kołnierze ortopedyczne 3 szt.
5. komplet ubrań całorocznych 6 szt. 

(rozmiary zostaną podane po wyborze 
wykonawcy)

Tak

 Warunki gwarancji

1. Minimalny okres gwarancji na zabudowę 
24 miesiące od daty podpisania 
protokołu dostawy, odbioru i szkolenia 
personelu 

Tak

2. W okresie gwarancji Wykonawca 
zobowiązany jest do podjęcia działań w 
celu usunięcia awarii przedmiotu 
zamówienia nie później niż 24 godziny 
od momentu zgłoszenia

Tak

3. W przypadku trzykrotnej naprawy 
gwarancyjnej tego samego elementu, 
Wykonawca zobowiązany jest wymienić 
wadliwy element na nowy.

Tak

Dodatkowe wymagania

Do oferty należy dołączyć świadectwo 
homologacji na pojazd skompletowany jako 
specjalny sanitarny.

Tak

Przy dostawie należy dostarczyć 
zamawiającemu komplet dokumentów 
umożliwiający rejestrację pojazdu jako 
specjalny sanitarny

Tak

ZAMAWIAJACY POSIADA SAMOCHÓD BAZOWYM PEUGEOT model: Boxer 435 L2H2 160
O  PARAMETRACH

L.p. Opis parametru Parametr oferowany

1 Samochód ciężarowy typu furgon DMC 
do 3,5 tony

Samochód ciężarowy typu furgon DMC 3490 kg

2 Silnik: Wysokoprężny
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3 Moc maksymalna  157 KM

4 Skrzynia biegów: Mechaniczna 6 biegów do jazdy do przodu oraz bieg wsteczny

5 Układ napędowy: Napęd na koła przednie

6 Układ kierowniczy: Przekładnia kierownicza ze wspomaganiem

7 Układ hamulcowy: Wyposażony w: ABS, EBD, ESP 

8 Bezpieczeństwo Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, 

9 Minimalne wymiary przestrzeni 
ładunkowej:
Długość/Szerokość/Wysokość:

3 120 / 1870 / 1 932 [mm]

10 Przeszklenie Drzwi tylne, drzwi przesuwne tylne po prawej stronie z szybą 
przesuwną

11 Klimatyzacja Sterowana ręcznie

12 Wzmocniony alternator Wzmocniony alternator

13 Pojedynczy fotel pasażera Pojedynczy fotel pasażera

14 Stopień przy drzwiach tylnych Stopień przy drzwiach tylnych 

15 Lusterka zewnętrzne sterowane 

elektrycznie

Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie

16 Przednie lampy przeciwmgielne Przednie lampy przeciwmgielne

17 Drzwi tylne otwierane o kąt 270 stopni Drzwi tylne otwierane o kąt 270 stopni

18 Elektrycznie otwierane szyby w 
drzwiach przednich

Elektrycznie otwierane szyby w drzwiach przednich

19 Centralny zamek zdalnie 
sterowany wszystkich drzwi

Centralny zamek zdalnie sterowany wszystkich drzwi

20 Radioodtwarzacz z minimum 2 
głośnikami

Radioodtwarzacz z z 2 głośnikami

21 Kolor biały Kolor biały 

………………………, dnia…………                                                 …………………….
                                                                                                                    (podpis)

……………………......................…………………………………………………………………………………………17
Przetarg nieograniczony: adaptacja samochodu ciężarowego na ambulans sanitarny

SZNSPZOZ.N-ZP-372-30/11
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 



Załącznik nr 3
U M O W A Nr...............................................

             Zawarta w dniu ................. 2011 roku w wyniku udzielonego zamówienia publicznego 
pomiędzy w trybie przetargu nieograniczonego:

Szpitalem  Neuropsychiatrycznym  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnym  Publicznym 
Zakładem Opieki  Zdrowotnej z  siedzibą  przy ul.  Abramowickiej  2 w Lublinie,  wpisanym w 
Sądzie  Rejonowym  Lublin  –  Wschód  w  Lublinie  z  siedzibą  w  Świdniku  VI  Wydziale 
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000004020 zwanym w dalszej treści umowy 
“Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Edwarda Lewczuka;

a

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

Zamawiający  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  VAT  i  jest  uprawniony  
do otrzymywania faktur VAT, NIP: 9462160056, REGON: 431019046

Wykonawca  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  VAT  i  jest  uprawniony  
do wystawiania faktur VAT, NIP: ..................., REGON: ...............

§ 1

1. Przedmiotem  umowy  jest  adaptacja  samochodu  marki   PEUGEOT  BOXER  L2H2  nr 
rej. .........................(zwanego dalej: „pojazdem”) stanowiącego własność  Zamawiającego na 
ambulans  typu  .........  dla  Szpitala  Neuropsychiatrycznego  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie przy ul. Abramowickiej 
2,  zgodnie  ze  złożoną  ofertą  stanowiącą  załącznik  nr  1  do  SIWZ,  specyfikacją  istotnych 
warunków  zamówienia  (zwaną  dalej:  „SIWZ”),  obowiązującymi  przepisami  prawa  i 
warunkami umowy.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i cenę brutto określa załącznik nr 2 do SIWZ.

§ 2

1. Zamawiający  zobowiązuje  się  dostarczyć  pojazd  przeznaczony  do  adaptacji,  do  miejsca 
wykonania adaptacji, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

2. Przekazanie  pojazdu  nastąpi  na  podstawie  protokołu  zdawczo-  odbiorczego.  Od  chwili 
przekazania  pojazdu  na  podstawie  protokołu  zdawczo- odbiorczego  do  dnia  podpisania 
protokołu  odbioru,  o  którym  mowa  w  §  3  ust.  1  umowy,  Wykonawca  ponosi  pełną 
odpowiedzialność za ten pojazd. 

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  adaptację  pojazdu  będącą  przedmiotem  umowy  i 

……………………......................…………………………………………………………………………………………18
Przetarg nieograniczony: adaptacja samochodu ciężarowego na ambulans sanitarny

SZNSPZOZ.N-ZP-372-30/11
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 



dostarczyć pojazd do siedziby Zamawiającego w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2:

1) na własny koszt, 

2) w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 7:00 do 14:00,

3) w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

4. Wykonawca  w  dniu  odbioru  pojazdu  przekaże  Zamawiającemu  wszelkie  dokumenty 
dotyczące przedmiotu umowy, w tym:

1) świadectwo homologacji na pojazd skompletowany, jako specjalny sanitarny, 

2)  inne dokumenty niż  określony w pkt.  1),  o ile  w świetle  obowiązujących przepisów są 
niezbędne do zarejestrowania pojazdu i używania pojazdu zgodnie z przeznaczeniem,

3)  dokumentację  techniczną  (karty,  książki  gwarancyjne)  urządzeń  zamontowanych  w 
pojeździe.

5.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  pojazdu  wyposażonego  w  urządzenia 
pełnowartościowe, nowe, spełniające wymagania przewidziane w przepisach prawa, zgodne z 
obowiązującymi normami oraz posiadające wymagane zezwolenia dopuszczające do obrotu.

6. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia w zakresie obsługi i warunków eksploatacji 
wyposażenia  zamontowanego  w  pojeździe  osoby  wyznaczone  przez  Zamawiającego,  przed 
podpisaniem protokołu odbioru pojazdu.

§ 3

1.  Wykonanie  przedmiotu  umowy  będzie  potwierdzone  protokołem  odbioru  podpisanym  w 
siedzibie  Zamawiającego  przez  przedstawicieli  obu  stron  umowy.  Data  podpisania  protokołu 
odbioru przez obie strony umowy stanowi datę wykonania przedmiotu umowy. Ryzyko utraty lub 
uszkodzenia pojazdu przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu jego odbioru.

2. Brak którekolwiek z dokumentów z wymienionych w § 2 ust. 4, nieprzeszkolenie personelu, 
istnienie wad wyposażenia pojazdu stanowią podstawę do odmowy odbioru przedmiotu umowy. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  usunięcia  wszelkich  usterek  lub  wad  przedmiotu  umowy 
ujawnionych w trakcie odbioru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. W przypadku niewykonania obowiązków określonych w ust. 2 Zamawiający jest uprawniony do 
usunięcia usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstąpienia od umowy. Skorzystanie z w/w 
uprawnień nie wyklucza możliwości obciążenia Wykonawcy karami umownymi o których mowa w 
§ 6.

§ 4

1. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie: netto 
…...............  zł  (słownie:  ….................................................  zł), 
brutto ............................................zł (słownie ...........................................................zł).

2. Podstawę  do  wystawienia  faktury  VAT  stanowi  protokół  odbioru  podpisany  przez 
przedstawicieli obu stron umowy.

3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na konto określone w fakturze 
VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 
VAT.

4. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
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5. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie 
bez pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy w treści umowy jest mowa o wynagrodzeniu należy przez to rozumieć 
wynagrodzenie w wysokości brutto.

§ 5

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:
1) określonym w § 3 ust. 3, 
2) nienależytego lub nieterminowego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 
3) ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,
4) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie pu-

blicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno nastąpić w formie pisemnej. W przypadku odstąpienia do 

umowy:
1) z przyczyn o których mowa w ust. 1 pkt. 1 do 3 w braku innej decyzji Zamawiającego, 

Wykonawca jest zobowiązany przywrócić pojazd do stanu z przed rozpoczęcia wykony-
wania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, na własny koszt,

2) z przyczyny o której mowa w ust. 1 pkt. 4 Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Odstąpienie od umowy jest możliwe w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego 
wiadomości o przesłankach stanowiących podstawę do odstąpienia.

§ 6

1. Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w wysokości 300 zł - za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, wykonaniu 
obowiązków przewidzianych w § 7 ust. 3,

2) w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy - w 
razie  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę  lub  przez  Zamawiającego  wskutek 
okoliczności za które odpowiada Wykonawca.

3. W  przypadku,  gdy  poniesiona  przez  Zamawiającego  szkoda  przewyższy  wysokość  kar 
umownych, naliczonych zgodnie z ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji/ rękojmi na wyposażenie pojazdu wbudo-
wane na podstawie niniejszej umowy na okres wynikający z gwarancji producenta, przy czym 
nie krótszy niż 24 miesiące począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru. 

2. W przypadku, gdy z gwarancji producenta wynikają dodatkowe uprawnienia nieprzewidzia-
ne w niniejszej umowie, Wykonawca jest uprawniony do skorzystania z tych uprawnień.

3. W okresie gwarancji/rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania bezpłatnych 
napraw wyposażenia pojazdu będącego przedmiotem umowy lub wymiany wyposażenia po-
jazdu na nowe wolne od wad zgodnie z wyborem Zamawiającego, w terminie określonym 
przez Zamawiającego. 
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4. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom określonym w ust. 3 Zamawiający 
uprawniony jest do wykonania tych obowiązków na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie 
to jest niezależne od możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kar umownych okre-
ślonych w § 6 niniejszej umowy.

5. Okres gwarancji/rękojmi przedłuża się automatycznie o czas, w którym Zamawiający nie 
mógł korzystać z przedmiotu umowy z uwagi na naprawę lub wymianę wadliwych elementów. 

6. W przypadku trzykrotnej naprawy w ramach gwarancji/rękojmi tego samego elementu, Wy-
konawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element na nowy.

7. Wykonawca zapewnia, że technologia zabudowy pojazdu, nie powoduje ograniczeń w zakresie 
odpowiedzialności gwarancyjnej pojazdu bazowego marki  PEUGEOT BOXER L2H2.

8. W przypadku, gdy gwarant odmówiłby wykonania naprawy gwarancyjnej pojazdu bazowe-
go z powodu przeprowadzonej adaptacji, koszty ewentualnych napraw gwarancyjnych tego 
pojazdu w autoryzowanym serwisie PEUGEOT poniesie Wykonawca niniejszej  umowy w 
okresie gwarancji określonym z umowy z dnia………..nr…………………..

9.Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji/rękojmi będzie każdorazowo potwier-
dzone pousterkowym protokołem odbioru.

10.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane w wykonaniem obowiązków wynikających z 
gwarancji/rękojmi.

§ 8

1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości 10  % 
wartości oferty brutto wynikającej z formularza cenowego w wysokości ………………… w 
formie ……………………………………………...

2. W przypadku konieczności zawarcia umowy w trybie art. 67 ust 1 pzp Wykonawca przed 
podpisaniem umowy złoży zabezpieczenie w wysokości 5% wartości robót dodatkowych. 
Do tak wniesionego zabezpieczenia stosuje się odpowiednio ust. 3-5.

3. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
będzie przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70 % wniesionego 
zabezpieczenia będzie przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń  z  tytułu  niezgodnego z 
umową wykonania robót.

4. 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  o  którym mowa w ust.  1  zostanie 
zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni po zakończeniu i odbiorze końcowym przedmiotu 
umowy, z zastrzeżeniem ust. 7.

5. 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  o  którym mowa w ust.  1  zostanie 
zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi, z zastrzeżeniem ust. 6 i 
7.

6. W  przypadku, gdy Zamawiający przystąpił  do realizacji  uprawnień  z  tytułu rękojmi w 
okresie jej obowiązywania, a Wykonawca nie wykona obowiązków wynikających z rękojmi 
do końca okresu obowiązywania rękojmi,  Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania 
kwoty,  o  której  mowa  w  ust.  5  do  dnia  wykonania  tych  obowiązków  stwierdzonego 
pousterkowym protokołem odbioru. 

7. W  przypadku,  gdy  Zamawiający  pokryje  swoje  roszczenia  z  kwot  stanowiących 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, kwota przeznaczona do zwrotu Wykonawcy 
określona  w  ust.  4  i  5  zostanie  pomniejszona  o  kwotę  stanowiącą  pokrycie  roszczeń 
Zamawiającego.

8. Postanowienia  ust.  3-  7  mają  odpowiednie  zastosowanie  w  przypadku  wniesienia 
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zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniężna.

§ 9 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, dopuszczalne w świetle umowy i ustawy Prawo 
zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

2. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem, 
że zmiany wynikają z:

1) okoliczności  nieprzewidzianych  w  chwili  zawarcia  umowy  lub  są   korzystne  dla 
Zamawiającego,

2) zmiany przepisów prawa w zakresie objętym przedmiotem umowy,
3) zmiany stawki podatku VAT.

3. Zmiana  danych  teleadresowych  stron  wymaga  niezwłocznego  pisemnego  powiadomienia 
drugiej  strony umowy i  nie  stanowi  zmiany  umowy.  W przypadku braku powiadomienia 
wszelkie pisma wysłane na adres i numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje się za 
skutecznie doręczone.

§ 10

Wszelkie pisma związane z realizacją  niniejszej  umowy uważa się  za skutecznie doręczone w 
przypadku:

1) doręczenia osobistego;

2) wysłania listem poleconym na adres strony wskazany w umowie;

3) wysłania Zamawiającemu faksem na nr ............................................;

4) wysłania Wykonawcy faksem na nr ........................................................

§ 11

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo 
Sąd w Lublinie.

§ 12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1) załącznik nr 1 do SIWZ – oferta,

2) załącznik nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

  ZAMAWIAJ ĄCY                                                 WYKONAWCA

...................................                        ........................................
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Załącznik nr 4

Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upoważniony 
reprezentant wykonawcy, że spełniamy warunki, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

DANE  FIRMY

Nazwa firmy............................................................................................................

Adres firmy..............................................................................................................

Województwo................................Powiat...........................Gmina........................

NIP......................................................REGON......................................................

Tel. .................................................... fax. .............................................................
1Wysokość kapitału zakładowego...........................................................................
2Wysokość wpłaconego kapitału zakładowego........................................................

………………………, dnia…………                                                  …………………….
                                                                                                                            (podpis)

1  Dotyczy spółek prawa handlowego
2  Dotyczy spółek prawa handlowego

……………………......................…………………………………………………………………………………………23
Przetarg nieograniczony: adaptacja samochodu ciężarowego na ambulans sanitarny

SZNSPZOZ.N-ZP-372-30/11
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 



Załącznik nr 5
Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na  adaptację 
samochodu ciężarowego na ambulans sanitarny  oświadczam, jako upoważniony reprezentant 
wykonawcy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j .Dz. U. 
z 2010 r, Nr 113, poz. 759 ze zm.).

………………………, dnia…………                                  …………………….
                                                                                                                             (podpis)
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