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I. Informacje o Zamawiającym 
    

  Starostwo Powiatowe w Lesznie 
64-100 Leszno, Plac Kościuszki 4B 
tel. 65 529-68-34, faks: 529-68-09 
NIP: 697 19 52 864 
Regon: 411102917 
adres poczty elektronicznej: k.tyczynska@powiat-leszczynski.pl,  
adres strony internetowej: www.bip.powiat-leszczynski.pl   
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_leszczynski  
 
Adres strony internetowej, na której  udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_leszczynski 
 
Znak postępowania: OR.VI.272.2.2021 

       W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 
   

II. Tryb udzielenia zamówienia 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością  
przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp” lub 
„Pzp”. 

2. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.  
3. W sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 

– Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.). 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowej karetki (ambulans typu C) z urządzeniem do 
dekontaminacji na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego na potrzeby Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Lesznie. 

2. Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia w wyznaczonym terminie do siedziby Użytkownika 
na własny koszt, ryzyko i własnym staraniem. 

3. Minimalny okres gwarancji na:  
1) pojazd bazowy  min. 24 miesiące bez limitu kilometrów, 
2) lakier 36 miesięcy, 
3) perforację nadwozia 120 miesięcy, 
4) na przedział medyczny min. 24 miesiące. 

4. Wymagane homologacje i atesty bezpieczeństwa oraz dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdów 
na terenie RP.  

5. Odbiór samochodu w siedzibie Użytkownika. 
6. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania normy PN-EN 1789+A1:2011 – 

Pojazdy medyczne i ich wyposażenie. 
7. Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34114121-3. 
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dane techniczne i użytkowe znajduje się w Formularzu 

wymaganych – oferowanych parametrów stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 
 

IV. Opis części zamówienia 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
 

V. Termin wykonania zamówienia 
 

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z deklaracją wykonawcy złożoną na formularzu ofertowym, 
jednak nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Termin wykonania 
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zamówienia stanowi bowiem jedno z pozacenowych kryteriów wyboru oferty, które zostały opisane 
w rozdziale XV SWZ. 
 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
a) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale VII SWZ, 
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu wskazane w ust. 2. 

2. Warunki udziału w postępowaniu.  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                
w postępowaniu, dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

 Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

3)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
       Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
4)  zdolności technicznej lub zawodowej 

 Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę 
odpowiadająca swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. co najmniej 1 szt. ambulansu 
typu B lub C o wartości min. 300 000, 00 zł brutto  (załącznik nr  7 do SWZ). 

3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  

2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

4. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów:  
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków prawnych.  

2) Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa w ustępie powyżej 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:  
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 5 do SWZ); 

b) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w lit. a), winno 
potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz winno określać w szczególności:  
− zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
− sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
− czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 
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na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.  

d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane.  

e) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 
Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba 
że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.  

f) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający 
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot 
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.  

g) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 
polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby.  

3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby:  
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 SWZ, także 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w 
jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do 
SWZ. 

 
VII. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

1. Zgodnie z art. 108 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 
na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 
769 ze zm.),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub 
przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w 
przepisach prawa obcego;  
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2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 
pkt 1);  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz 
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

4)  wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 
oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, 
który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, w 
okolicznościach wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7) ustawy Pzp, tj.: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych dowodów;  

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co 
doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.  

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.  
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia.  
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 

lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 
następujące przesłanki:  
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;  
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 
zamawiającym;  

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  
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d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 
wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.  
  

VIII. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy Pzp), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do 
SWZ. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie jest podmiotowym środkiem dowodowym. 
Stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego 
podmiotowe środki dowodowe.  

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym 
mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, składa każdy z Wykonawców odrębnie. Oświadczenie to 
ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w 
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, także 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 
Wykonawca powołuje się na jego zasoby zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 

5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 
niniejszego rozdziału SWZ (załącznik nr 3 do SWZ) oświadczenia, dotyczącego podwykonawcy 
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa 
w art.108 ust.1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp.  

6. Oświadczenia, o których mowa powyżej należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

7. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, których wymaga Zamawiający:  
1) w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności 

zawodowej określonego w rozdziale VI ust. 2 pkt 4) SWZ:  
a) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej iż w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,przedmiotu,  
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (załącznik nr 7 do 
SWZ) oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane 
należycie, przy czym dowodami,  o których mowa, są referencje lub inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane; 

2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:  
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji.  
Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów 
znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem 
wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VIII SWZ 
(załącznik nr 3 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.  
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8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert 
podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.  

9. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 
dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 
aktualnych na dzień ich złożenia.  

10. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.  

11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 
aktualność.  

12. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg 
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 
(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych.  

13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 
podwykonawców, jeżeli są już znani.  

14. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego 
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 
właściwego rejestru.  

a) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, jeżeli Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  

b) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 
wynika z dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 
reprezentowania Wykonawcy.  

c) zapis z lit. b) powyżej stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

d) zapis ust. 14 lit. a) i b) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy 
nie będącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.  

15. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub 
dokumentów, o których mowa w ust. 14, pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.  

16. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII ust. 7 pkt 2) lit. a) SWZ 
składa:  

a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: -nie otwarto jego likwidacji, nie 
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z 
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w 
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 
miejsca wszczęcia tej procedury– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 
złożeniem.  
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2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 16 pkt. 1) lit. a) powyżej, lub gdy dokumenty te nie 
odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust 
1 pkt 1, 2 lit a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem 
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.  
Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w 
terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w ust. 16 pkt. 1) lit. a) powyżej. 

17. Dokumenty podmiotów trzecich:  
1) Zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu udostępniającego 

zasoby z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, skorzysta z 
dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod 
warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VIII 
SWZ (załącznik nr 3 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.  

2) W przypadku podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy 
Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zapisy ust. 16 stosuje się odpowiednio.  

18. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych 
środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są 
one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich 
złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:  

1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub 
poprawienie lub  

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  
19. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w ust. 18, 

aktualne na dzień ich złożenia.  
20. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub 
innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.  

21. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub 
podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się 
bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym 
zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub braku 
podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.  

22. Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ przekazuje się za 
pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_leszczynski poprzez „Wyślij wiadomość do 
zamawiającego”.  

23. Szczegółowe zasady dotyczące sporządzania podmiotowych środków dowodowych, znajdują się w 
rozdziale XII SWZ. 

24. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie 
zgodności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy z wymaganiami określonymi w 
opisie przedmiotu zamówienia: 

1) wypełniony Formularz wymaganych-oferowanych parametrów (załącznik nr 2 do SWZ), 
2) dokumenty charakteryzujące oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia (np. firmowe 

materiały informacyjne producenta, katalogi, ulotki, foldery, zdjęcia, opisy techniczne lub inne 
posiadane dokumenty), zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie 
spełniania minimalnych wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą 
dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi 
przez Zamawiającego. 

25. Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub 
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 
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26. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że 
oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.  

27. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych 
środków dowodowych.  

28. Zamawiający informuje, że nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków 
dowodowych, gdy mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania. 

 
IX. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 

będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje dotyczące wymagań 
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 
elektronicznej 

 
1. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami:  

1) Katarzyna Tyczyńska – w zakresie procedury postępowania - tel. 65 529-68-34, e-mail: 
k.tyczynska@powiat-leszczynski.pl. 

2)  Katarzyna Stąporek – w zakresie przedmiotu zamówienia – tel. 65 525-35-71. 
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się  w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_leszczynski  

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
4. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym składanie oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na platformazakupowa.pl  

5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 
datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij 
wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana 
do zamawiającego.  

6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na 
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 
adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.  

7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system 
powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.  

8. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) określa niezbędne 
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl , tj.:  

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,  
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor 

Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, 
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,  

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 
minimalnie wersja 10 0.,  

d) włączona obsługa JavaScript,  
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,  
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.  
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 

czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 
Głównego Urzędu Miar.  

8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  
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a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje 
go za wiążący,  

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z 
treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 
wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 
handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został 
spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl 
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

11. Zalecenia  
Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne rozporządzeniem 
Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych.  
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf 
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

formatów:  
a) .zip  
b) .7Z  

3) Wśród formatów powszechnych, a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif 
.bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone 
nieskutecznie.  

4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 
zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w 
aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.  

5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 
na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.   

6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 
podpisywanym.  

7) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy 
tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów, np. osobistym i 
kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.  

9) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za 
pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  

10) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.  
11) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 
przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem 
składania ofert/wniosków.  

12) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty, np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 
każdego ze skompresowanych plików.  

13) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.  
14) Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików, co 
równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.  
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12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
Wniosek należy złożyć, zgodnie z zapisami niniejszego rozdziału SWZ, za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_leszczynski za 
pomocą formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  

13. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.  

14. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w 
ust. 13, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 
terminu składania ofert.  

15. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl, w sekcji „Komunikaty”.  

16. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.  
17. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl, w sekcji „Komunikaty”. 

 
X. Wymagania dotyczące wadium 

 
 Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 

 
XI. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia: 19 sierpnia  2021 r. Bieg 
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą, określonym w ust. 1 powyżej, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 
zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą.  

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.  
5. Zamawiający, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie 

wyrazi pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 

XII. Opis sposobu przygotowania oferty  

1. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem 
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty na platformie, 
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty, Wykonawca powinien 
złożyć bezpośrednio na dokumencie (na każdym załączonym pliku osobno), który następnie 
przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl).  

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

3. Ofertę należy:  
a) sporządzić w języku polskim, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone 

wraz z tłumaczeniem na język polski; 
b) złożyć, pod rygorem nieważności, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tzn. za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl,  
c) podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 
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4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików 
muszą spełniać wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 
(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku.  

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 
dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w 
formacie XAdES.  

6. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania 
ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty 
zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

7. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 
zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu.  

8. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, 
z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się 
wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.  

9. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to 
maksymalnie 500 MB.  

10. Dokumenty składane wraz z ofertą (formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ):  
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ); 
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz o 

spełnianiu warunków udziału, jeśli Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby  
(załącznik nr 4 do SWZ); 

3) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik lub 
pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – jeżeli zachodzi taki 
przypadek (załącznik nr 6 do SWZ); 

5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,  jeśli Wykonawca w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby (załącznik nr 5 do SWZ); 

6) wypełniony Formularz wymaganych-oferowanych parametrów (załącznik nr 2 do SWZ), 
7) dokumenty charakteryzujące oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia (np. firmowe 

materiały informacyjne producenta, katalogi, ulotki, foldery, zdjęcia, opisy techniczne lub inne 
posiadane dokumenty), zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie 
spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny 
zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego. 

Oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć, pod rygorem nieważności, 
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 
 

11. Sposób sporządzenia oraz przekazania dokumentów oraz oświadczeń  
1) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art.117 ust 4 ustawy 

Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust 3 
ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci 
elektronicznej, w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 
kwietnia 2021 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
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wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2247), z uwzględnieniem 
rodzaju przekazywanych danych.  

2) W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 
wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub 
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane 
dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione 
przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej 
„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.  

3) W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje 
się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

4) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 
którym mowa w ust. 3, dokonuje w przypadku:  
a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;  

b) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

c) innych dokumentów– odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 
którym mowa w ust. 3, może dokonać również notariusz.  
Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 3, należy rozumieć dokument 
elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający 
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do 
oryginału.  

5) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, 
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 
niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym.  

6) W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 
117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 
dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały 
sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, 
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

7) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 
którym mowa w ust. 3, dokonuje w przypadku:  
a) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 
w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;  

b) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 
ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca 
lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

c) pełnomocnictwa – mocodawca.  
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 
którym mowa w ust. 3, może dokonać również notariusz. 
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13.  W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je 
w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.  

14. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 
oświadczenia sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń oraz innych dokumentów w jednym 
z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. 

 
XIII. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert 
        
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_leszczynski do dnia 21 lipca 2021 roku, do godz. 10:00.  
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.  
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.  
4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach 
przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl.  

5. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych 
w art. 63 ust. 1 oraz ust. 2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w 
art. 125 ust. 1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i 
opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

6. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku 
składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że 
oferta została zaszyfrowana i złożona.  

7. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje 
się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lipca 2021 roku o godz. 10:15 przy użyciu systemu 
teleinformatycznego w siedzibie Zamawiającego.  

9. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie 
po usunięciu awarii. 

10. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.  

11. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

12. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  
13. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji 

,,Komunikaty.” 
 
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 

 
1. Cena oferty musi obejmować pełny zakres wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia. 
2. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie, z dokładnością do 

drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości.  
3. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
2020 r. poz. 106, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do 
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przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 
rozliczyć. 

4. W ofercie, o której mowa w ust. 3 powyżej, Wykonawca ma obowiązek:  
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego;  
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 

kwoty podatku;  
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie.  
5. Jeżeli zaoferowana cena, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym 
złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.  

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
7. Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich. 
 
XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz                     

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
1. Zamawiający dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o wskazane niżej kryteria. 
2. Wartość wagowa wyrażona w procentach jest równa wartości wyrażonej w punktach, tj. 1% = 1 pkt. 
3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 

 
1) cena  brutto oferty – waga kryterium 60% (pkt) [PC] 
  

            Kryterium „cena brutto oferty” obejmuje cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia; 
punktowo będzie oceniane w skali 0-60 pkt; liczba punktów  w powyższym kryterium liczona 
będzie według wzoru: 

          najniższa oferowana  
           cena brutto  

PC = -------------------------- x 60 pkt 
          cena brutto badanej oferty 

PC  – oznacza punkty w kryterium „cena” 
 

2)   termin realizacji zamówienia – 10% [PT] 
kryterium „termin wykonania zamówienia” punktowo będzie oceniane w skali 0-10 pkt, 
uzyskanych przez podzielenie wartości najkrótszego terminu realizacji zamówienia 
zaproponowanego w ofertach przez wartość terminu realizacji zamówienia przewidzianego         
w ocenianej ofercie i pomnożenie wyniku przez wagę: 
 
 

       najkrótszy termin  
        realizacji zamówienia 

PT = --------------------------- x 10 pkt 
     termin realizacji  
        badanej oferty 

 
a) Zamawiający zakłada realizację zadania nie krócej niż 30 dni i nie dłużej niż 60 dni, 

licząc od dnia podpisania umowy.  
b) Zamawiający zastrzega, że dokona odrzucenia oferty Wykonawcy na podstawie art. art. 

226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w sytuacji, gdy Wykonawca 
wyznaczy w ofercie termin wykonania zamówienia dłuższy niż 60 dni kalendarzowych.  
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c) W przypadku braku podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym deklarowanego 
terminu wykonania Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin jako 
najdłuższy dopuszczalny termin wykonania tj. 60 dni.  

d) W przypadku podania przez Wykonawcę terminu realizacji krótszego niż 30 dni 
Zamawiający dla potrzeb obliczenia punktacji w kryterium termin realizacji sprowadzi 
termin realizacji  do 30 dni i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego terminu realizacji 

e) Termin wykonania zamówienia wskazany w ofercie będzie wiążący dla Wykonawcy na 
etapie realizacji zamówienia.  

 
2) okres gwarancji – waga kryterium 30% (pkt) [PG] 

                    okres gwarancji na pojazd                                  okres gwarancji na przedział  
                      bazowy badanej oferty                                        medyczny badanej oferty 
      PG = --------------------------- x 15 pkt + ------------------------------- x 15 pkt 
               najdłuższy okres gwarancji                                 najdłuższy okres gwarancji   
                          na pojazd bazowy                                              przedział medyczny 

 

a) Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza podania w ofercie okresu gwarancji na pojazd 
bazowy ani  przedział medyczny krótszego niż 24 miesiące. W przypadku podania okresu 
gwarancji krótszego niż 24 miesiące, Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuci ofertę z uwagi na fakt, iż jej treść jest 
niezgodna z warunkami zamówienia.  

b) W przypadku podania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający dla 
potrzeb obliczenia punktacji w kryterium gwarancji jakości sprowadzi okres gwarancji do 
60 miesięcy i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu gwarancji.  

c) W przypadku braku podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym deklarowanego 
okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował gwarancję na pojazd 
bazowy lub na przedział medyczny 24 miesiące. 

d) Podany okres gwarancji jakości będzie wiążący na etapie realizacji zamówienia. 
 
4. Maksymalna liczba punktów jaką Zamawiający może przyznać Wykonawcy wynosi 100 pkt. 

Całkowita ocena  punktowa [P] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z trzech 
elementów, które w przypadku otrzymania maksymalnej ilości punktów w każdym z kryteriów 
pozwalają na uzyskanie 100 pkt: 

P = PC+ PT + PG 

 
PC – oznacza punkty w kryterium „cena” 
PT – oznacza punkty w kryterium „termin realizacji zamówienia” 

PG – oznacza punkty w kryterium „warunki gwarancji” 

 
5. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i otrzymała najwyższą liczbę punktów 
(suma liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyboru ofert określonych w 
niniejszej SWZ). 

6. Dla potrzeb oceny ofert, Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty  z  dokładnością  do 
dwóch miejsc po przecinku. 

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. 

8. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji ofert w zakresie 
kryteriów oceny ofert, celem ich ulepszenia.  
W tym przypadku:  
1) Zamawiający przekaże Wykonawcom informacje, o których mowa w art. 287 ust. 3 ustawy Pzp.  
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2) Zamawiający zaprosi do negocjacji maksymalnie trzech Wykonawców, których oferty nie 
podlegały odrzuceniu i którzy otrzymali najwyższą punktację wg kryteriów oceny ofert, z 
zastrzeżeniem art. 289 ust. 3 ustawy Pzp.  

3) Po zakończeniu negocjacji (charakter poufny) Zamawiający zaprosi Wykonawców do złożenia 
ofert dodatkowych w terminie 5 dni od dnia przekazania zaproszenia.  

4) Zamawiający dokona oceny ofert dodatkowych zgodnie z ust. 5.  
9. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta/oferta dodatkowa zostanie najwyżej oceniona, do 

złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych aktualnych na dzień złożenia (zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp).  

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zgodnie z art. 253 ust 1 Pzp 
poinformuje równocześnie Wykonawców o:  
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

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

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej na 
stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_leszczynski w sekcji 
„Komunikaty.” 

3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli ich ujawnienie 
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.  

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu, o którym mowa w 
ust. 4, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 

6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

7. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego.  

8. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 
pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 
postępowanie.  

10. W przypadku wybrania oferty Wykonawcy zamierzającego realizować zamówienie z udziałem 
Podwykonawców mają zastosowanie przepisy rozdziału XVIII SWZ. 

 

XVIII. Wymagania i informacje dotyczące umowy o podwykonawstwo  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są już znane 
(Załącznik nr 1 do SWZ).  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej Zamawiający będzie badać, czy nie zachodzą wobec 
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, podstawy wykluczenia, o których 
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mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) i 7) ustawy Pzp. Wykonawca przedstawia, 
oświadczenie, o którym mowa art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące tego podwykonawcy.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego 
zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części 
zamówienia.  

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

6. Zapisy niniejszego rozdziału SWZ nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.  

 
XIX. Istotne dla stron postanowienia umowy 

 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, 

który stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy dotyczących: 

1) aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu 
siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp., 

2) zmiany osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie, 
3) dostosowania umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia. 
3. Warunki dokonania zmian:  

1) strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy, 

2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być sporządzony na piśmie, 
3) wniosek, o którym mowa w pkt. 2 musi zawierać: 

a) opis propozycji zmiany, 
b) uzasadnienie zmiany, 
c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy. 

4) zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
 
XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania     

o  udzielenie zamówienia 
 

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX 
ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

3. Odwołanie przysługuje na:  
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, 
systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane 
postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 
ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 
konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;  

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub z zorganizowania 
konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.  
5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu.  
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6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej,  

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 
1).  

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie 
internetowej.  

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 
postępowania,  

2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.  

10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 
odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, 
zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o 
zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając Wykonawców do 
przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.  

12. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu 
oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód 
przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu 
odwołanie.  

13. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy Działu IX 
ustawy Pzp.  

14. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

15. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX 
Rozdziału 3 ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

16. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 
"sądem zamówień publicznych", za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

17. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  

18. Na zasadach określonych w art. 590 ustawy Pzp od wyroku sądu lub postanowienia kończącego 
postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. 
 

XXI. Informacje dodatkowe 
 

1. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy 
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
3. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
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4. Zamawiający informuje, że nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.  
5. Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.  
7. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  
9. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa 

w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.  
10. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia.  
11. Zamawiający informuje, że nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
12. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem przedmiotowego postępowania przetargowego nie 

przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. 
 

13. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiającego w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej 
„RODO”, Zamawiający informuje, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Leszczyński, Pl. Kościuszki 4B, 64-

100 Leszno; 
2) w prawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z inspektorem ochrony 

danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Lesznie - kontakt  iod@powiat-leszczynski.pl, 
65 529-68-36; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia 
umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania 
sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na  Starostwie 
Powiatowym w Lesznie jako jednostce sektora finansów publicznych; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej 
„ustawa Pzp”;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;  

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

8) Posiada Pani/Pan:  
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w 

przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pan/Pani zobowiązana do wskazania 
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia albo sprecyzowanie nazwy lub daty 
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

c)  udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników);  
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d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO, o której mowa w art. 77 RODO.  

9) Nie przysługuje Pani/Panu:  
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

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

Starostwo Powiatowe w Lesznie  przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 
wynikającym z art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane przekazane zostaną 
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od 
Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z 
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
 
XXII. Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia są następujące załączniki: 

 
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  
2. Załącznik nr 2 –  Formularz wymaganych – oferowanych parametrów 
3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy  
4. Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby 
5. Załącznik nr 5 – Wzór zobowiązania  innego podmiotu  do udostępnienia Wykonawcy zasobów 

niezbędnych  do realizacji zamówienia 
6. Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia 
7. Załącznik nr 7 - Wykaz dostaw 
8. Załącznik nr 8 – Wzór umowy 

 
Leszno, dnia 9 lipca 2021 r.                     

                 Zatwierdzam:                                                                                                                                 
 

      STAROSTA 
/-/ Jarosław Wawrzyniak 
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Załącznik nr 1 do SWZ 
 

FORMULARZ  OFERTOWY   

Dane dotyczące Wykonawcy 

Nazwa: 
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców,         
w przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 

Adres:  

Nr telefonu/faksu:  

e-mail:  

nr NIP:  

nr REGON:  
 
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością 
negocjacji, którego przedmiotem jest zakup fabrycznie nowej karetki z urządzeniem do 
dekontaminacji na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego,  zobowiązujemy się wykonać 
przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SWZ za wynagrodzenie: 
 
cena netto.........................…………..zł  

(słownie: ...................................................................................................................................) 

podatek VAT……%..........................................................................zł 
 
cena brutto.........................…………..zł  

(słownie: ...................................................................................................................................) 
 
Pozacenowe kryteria oceny ofert: 

- termin realizacji: ……. (wpisać liczbę dni; termin nie dłuższy niż 60 dni)   

- okres gwarancji na przedmiot zamówienia:  

1) pojazd bazowy…………………. (wpisać liczbę miesięcy; okres gwarancji nie krótszy niż 24 m-ce ) 

2) przedział medyczny…………………. (wpisać liczbę miesięcy, okres gwarancji nie krótszy niż 24 m-ce) 

 
1. Oświadczamy, że oferowana cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia. 
 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz 
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do terminu związania ofertą wskazanego w SWZ.   
  
4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: 

sami bez udziału podwykonawców **/ z udziałem podwykonawców 

…………………………………………………………………………………………… 
(opis części zamówienia powierzanej podwykonawcom) 

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

(nazwa firmy podwykonawcy) 
 

* niepotrzebne skreślić 
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5. Zawarte  w SWZ istotne postanowienia umowy  zostały  przez  nas  zaakceptowane  i  
zobowiązujemy  się w przypadku udzielenia nam zamówienia do podpisania umowy w miejscu i 
terminie określonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach od ……. do …….informacje stanowiące  
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa stanowi Załącznik nr…. do oferty. 

7. Wykonawca jest: 
  mikroprzedsiębiorstwem   małym przedsiębiorstwem  średnim przedsiębiorstwem  dużym przedsiębiorstwem 
      (właściwe zaznaczyć) 
      
     Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr  I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17    

czerwca 2014 r.: 
1) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą 

przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie 
przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR, 

2) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 
pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów 
EUR, 

3) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 
pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów 
EUR. 

8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

9. Ofertę niniejszą składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach. 

10.  Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) ….. 
2) ….. 
3) ….. 

 
11. Podmiotowe środki dowodowe, które Zamawiający może uzyskać na zasadach określonych w art. 

274 ust. 4 Pzp (wskazać rodzaj dokumentu i dane umożliwiające jego pobranie): 
1) ……… 
2) ……… 

12. Oświadczam/my, że wypełniłem/wypełniliśmy w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne 
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  

 
Informacje dla wykonawcy: 
1. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 

i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę 
podpisującą ofertę. 

2. W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego  dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego 
wykreślenie). 

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

(podpis elektroniczny osoby/osób 
upoważnionej  do reprezentowania 
Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SWZ 
 

FORMULARZ WYMAGANYCH – OFEROWANYCH 
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH 

 
Ambulans winien spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016 poz. 2022), ambulans i wyposażenie medyczne powinno 
spełniać wymagania określone dla typu „C” w normie PN EN 1789+A1:2011 i PN EN 1865, 
wraz z dokumentami upoważniającymi Zamawiającego do zarejestrowania pojazdu jako 
ambulans sanitarny, a także posiadać następujące wyposażenie i parametry: 
 

Lp. PARAMETRY  OFEROWANE 
PARAMETRY 

A OGÓLNE   

1 

Fabrycznie nowy, rok produkcji 2021r., rok zabudowy 2021r 

TAK/podać 

 

Nazwa  

Typ/Model  

Producent/kraj  

Rok prod.  

2 

Minimalny okres gwarancji: 
 na pojazd bazowy min. 36 miesięcy bez limitu 

kilometrów 
 na przedział medyczny min. 24 miesiące 

TAK/podać Należy podać w 
formularzu 

ofertowym- Uwaga 
kryterium oceny 

ofert 

3 
Wymagany okres gwarancji: 

 na lakier 36 miesięcy 
 na perforację nadwozia 120 miesięcy 

TAK/podać  

4 Homologacja na pojazd skompletowany. Nie dopuszcza się 
zabudowy przez firmę nie wpisaną w świadectwie homologacji 

TAK/podać  

5 
Stacja serwisowa (dla serwisów gwarancyjnych i 
pogwarancyjnych) na terenie Leszna lub do 10 km od Leszna 
(podać adres) 

TAK/podać  

6 Przeglądy nie częściej niż co 20000km;  TAK/podać  

7 Instrukcje obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (dostawa 
wraz z przedmiotem umowy) 

TAK/podać  

B NADWOZIE   

1 Samonośne, ocynkowane TAK/podać  

2 Boczne listwy ochronne TAK/podać  

3 Wszystkie szyby termoizolacyjne TAK/podać  

4 Drzwi boczne przesuwne z prawej strony TAK/podać  

5 Tylne drzwi nieprzeszklone TAK/podać  
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6 Dach niski i wysoki lakierowany w kolorze nadwozia, super 
wysoki wykonany z tworzywa sztucznego 

TAK/podać  

7 
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, ze 
zintegrowanymi kierunkowskazami typu LED oraz szeroko-
kątnym szkłem 

TAK/podać  

8 Zbiornik paliwa o pojemności min. 80 l TAK/podać  

9 Zbiornik AdBlue o pojemności min. 20 l TAK/podać  

10 Przedni zderzak szary nielakierowany z lakierowanym w kolorze 
nadwozia panelem ozdobnym 

TAK/podać  

11 Osłona chłodnicy (grill) nielakierowany, z jedną chromowaną 
listwą ozdobną 

TAK/podać  

12 Uchwyty holownicze: z przodu i z tyłu TAK/podać  

C SILNIK TAK/podać  

1 Minimum 175 KM TAK  

D ZAWIESZENIE PRZEDNIE   

1 Niezależne zawieszenie kół - kolumna typu Mc Phersona ze 
stabilizatorem 

TAK/podać  

2 wahacze poprzeczne TAK/podać  

E ZAWIESZENIE TYLNE   

1 Oś sztywna zawieszona na resorze piórowym, amortyzatory TAK/podać  

2 
Maksymalne masy przypadające na osie: 
- oś przednia dla  3.5t ze wzmocnionym zawieszeniem przednim 
- oś tylna dla 3.5t ze wzmocnionym zawieszeniem przednim 

TAK/podać  

F UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU   

1 Napęd na koła przednie TAK/podać  

G UKŁAD HAMULCOWY   

1 Hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiem TAK/podać  

2 Hamulce: przednie tarczowe wentylowane  tylne tarczowe 
wentylowane   

TAK/podać  

3 Hamulec postojowy tarczowy Wskaźnik zużycia klocków 
hamulcowych (diagonalne położenie czujników) 

TAK/podać  

H SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE   

1 elektroniczny system stabilizacji toru jazdy uwzględniający 
obciążenie pojazdu 

TAK/podać  

2 zapobieganie blokowaniu kół podczas hamowania TAK/podać  

3 zabezpieczanie przed blokowaniem kół napędowych podczas 
hamowania silnikiem 

TAK/podać  

4 elektroniczny rozdział siły hamowania między przednią a tylną TAK/podać  
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osią, (korektor siły hamowania EBV) 

5 układ przeciwpoślizgowy napędu (ASR) TAK/podać  

6 hydrauliczny asystent hamowania (wspomaganie hamowania 
awaryjnego BAS) 

TAK/podać  

7 osuszanie tarcz hamulcowych TAK/podać  

8 adaptacyjna kontrola ładunku TAK/podać  

9 asystent bocznego wiatru TAK/podać  

10 asystent ruszania ze wzniesienia TAK/podać  

11 Hamulec wielokolizyjny TAK/podać  

I UKŁAD KIEROWNICZY   

1 Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego TAK/podać  

2 Blokada koła kierownicy TAK/podać  

3 Regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach TAK/podać  

J KOŁA/OPONY   

1 opony o zmniejszonym oporze toczenia TAK/podać  

2 Komplet opon zimowych i letnich TAK/podać  

K PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA   

1 Ściana działowa bez okna TAK/podać  

2 Uchwyt wejściowy przy ścianie działowej w przestrzeni 
ładunkowej/pasażerskiej 

TAK/podać  

3 Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej TAK/podać  

4 Oświetlenie przestrzeni ładunkowej TAK/podać  

5 Podłoga stalowa TAK/podać  

6 1 klin pod koło w uchwycie w przestrzeni ładunkowej TAK/podać  

L WYPOSAŻENIE   

1 Instalacja 12V TAK/podać  

2 Akumulator wzmocniony minimum 420A(70Ah) TAK/podać  

3 Alternator wzmocniony minimum 140A TAK/podać  

4 Drugi akumulator z przekaźnikiem rozłączającym i funkcją 
monitorowania akumulatora 

TAK/podać  

5 Immobiliser TAK/podać  

6 Halogenowe przednie reflektory TAK/podać  

7 Światła do jazdy dziennej z automatycznie uruchamianymi 
światłami mijania 

TAK/podać  
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8 Boczne światła pozycyjne  TAK/podać  

9 światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów TAK/podać  

10 Funkcja typu "Leaving Home" oraz manualna funkcja typu 
"Comming Home" 

TAK/podać  

11 Trzecie światło STOP TAK/podać  

12 Poduszka powietrzna dla kierowcy TAK/podać  

13 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczem z regulacja 
wysokości oraz elektryczny napinacz pasów 

TAK/podać  

14 Centralny zamek sterowany pilotem TAK/podać  

15 Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie TAK/podać  

16 Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane TAK/podać  

17 

Fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, regulacją 
pochylenia poduszki siedzenia oraz elektryczną regulacją 
podparcia odcinka lędźwiowego w 4 kierunkach podłokietnik przy 
fotelu kierowcy po prawej i lewej stronie 

TAK/podać  

18 

Siedzenie dwuosobowe obok kierowcy ze schowkiem pod 
siedziskiem, regulacja siedzenia w 3 płaszczyznach, regulacja 
pochylenia poduszki siedzenia oraz elektryczna regulacja 
podparcia odcinka lędźwiowego w 4 kierunkach, podłokietnik 
przy fotelu kierowcy po prawej i lewej stronie 

TAK/podać  

19 Tapicerka materiałowa (AS) odporna na zabrudzenia TAK/podać  

20 czujnik deszczu i zmierzchu i wycieraczki z automatyczną 
regulacją prędkości wycierania 

TAK/podać  

21 ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej TAK/podać  

22 czujniki parkowania z przodu i z tyłu TAK/podać  

23 6-stopniowa manualna skrzynia biegów 
Dźwignia zmiany biegów w formie joysticka 

TAK/podać  

24 Radio TAK/podać  

25 zintegrowany zestaw głośnomówiący Bluetooth TAK/podać  

26 czytnik kart SD TAK/podać  

27 

Koło zapasowe z koszem mocującym i zestawem narzędzi z 
podnośnikiem : 

 kosz na koło zapasowe 
 koło zapasowe 
 zestaw narzędzi i podnośnik 

TAK/podać  

28 Literatura pokładowa TAK/podać  

29 Schowek w desce rozdzielczej TAK/podać  

30 schowki nad głową z dwoma kieszeniami 1 DIN, oraz lampka do 
czytania 

TAK/podać  
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31 Półki pod przednią szybą (w górnej części deski rozdzielczej) TAK/podać  

32 Gniazdo 12 V w kabinie kierowcy TAK/podać  

33 System start-stop, funkcja odzyskiwania energii hamowania TAK/podać  

34 Prędkościomierz z licznikiem kilometrów, obrotomierz TAK/podać  

35 Wyświetlacz wielofunkcyjny PLUS TAK/podać  

36 Kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia i 
telefonu komórkowego 

TAK/podać  

37 dwa dodatkowe kluczyki z funkcją zdalnego sterowania TAK/podać  

38 wyłącznik główny akumulatora   TAK/podać  

39 alarm z własnym zasilaniem, funkcją dozoru wnętrza i 
zabezpieczeniem przed odholowaniem   

TAK/podać  

40 wysoki dach TAK/podać  

41 wzmocnione zawiasy w drzwiach kierowcy TAK/podać  

42 drzwi przesuwne po lewej stronie TAK/podać  

43 drzwi tylne z szybami   TAK/podać  

44 4 gniazdka 12 V (3 na desce rozdzielczej, 1 w obudowie fotela 
kierowcy) 

TAK/podać  

45 kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia i 
telefonu komórkowego 

TAK/podać  

46 1 klimatyzacja półautomatyczna   TAK/podać  

47 lusterko wsteczne wewnętrzne TAK/podać  

48 lusterka zewnętrzne elektrycznie składane, regulowane i 
ogrzewane 

TAK/podać  

49 przesuwne okno boczne - z przodu po prawej stronie TAK/podać  

50 elektryczne ogrzewanie pomocnicze 1.4 kW, przednie TAK/podać  

51 poduszka bezpieczeństwa kierowcy i dla pasażera TAK/podać  

52 poduszki powietrzne boczne w kabinie kierowcy oraz kurtyny 
powietrzne 

TAK/podać  

53 regulacja prędkości obrotowej silnika na postoju (ADR) TAK/podać  

54 ściana działowa bez okna TAK/podać  

55 szyba przednia ogrzewana TAK/podać  

56 drzwi tylne –270 stopni TAK/podać  

57 uchwyt wejściowy przy ścianie działowej w przestrzeni 
ładunkowej/pasażerskiej   

TAK/podać  

58 przygotowanie do elektrycznego wentylatora w przestrzeni 
ładunkowej 

TAK/podać  
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59 wyświetlacz wielofunkcyjny TAK/podać  

Ł PRZEDZIAŁ MEDYCZNY   

1 Wymiary minimalne przedziału medycznego – (długość - 3250 
mm, szerokość 1700 mm, wysokość 1850 mm) 

TAK/podać  

2 
Podłoga wzmocniona, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, 
połączona szczelnie z pokryciem boków - typu „wanna”, 
umożliwiająca mocowanie lawety lub noszy 

TAK/podać  

3 izolacja termiczna i akustyczna obejmująca ściany oraz sufit 
zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej 

TAK/podać  

4 Ściany boczne, sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym 
łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące 

TAK/podać  

5 Ściany boczne wzmocnione płytami z aluminium, przystosowane 
do zamocowania sprzętu medycznego 

TAK/podać  

6 

Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego 
przegrodą z drzwiami otwieranymi/zamykanymi, z oknem 
umożliwiającym komunikowanie się pomiędzy przedziałem 
medycznym i kabiną kierowcą 

TAK/podać  

7 
Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi 
(oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz 
pojazdu) 

TAK/podać  

8 

Zabudowa meblowa zgodna z normą 1789; dodatkowo schowek 
na leki psychotropowe zamykany zamkiem szyfrowym, blat 
roboczy do przygotowywania leków, dwa kosze na śmieci, 
uchwyty do mocowanie rękawiczek (trzy sztuki), opcjonalnie 
pojemniczki plastikowe do segregacji i porządkowania leków 
schowane za roletą; (ostateczny układ zabudowy meblowej do 
uzgodnienia po podpisaniu umowy) Uchwyty dla personelu 
(sufitowy, przy drzwiach tylnych, przy drzwiach bocznych, 
ścienny na prawej ścianie, na drzwiach tylnych) 

TAK/podać  

9 Uchwyt na płyny infuzyjne (na cztery sztuki płynów) TAK/podać  

10 stacjonarny ogrzewacz płynów infuzyjnych TAK/podać  

11 
Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania 
uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, 
respirator, pompa infuzyjna   

TAK/podać  

12 Elektrycznie wysuwany stopień przy drzwiach wejściowych po 
prawej stronie 

TAK/podać  

13 
Zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia przed 
ewentualnym przesunięciem w czasie ruchu pojazdu z 
jednoczesną gwarancją dostępu ich użycia 

TAK/podać  

14 

Fotel na prawej ścianie, skierowany przodem do kierunku jazdy 
(obrotowy z regulacją kąta oparcia pod plecami) wyposażony w 
zintegrowane z oparciem trzypunktowe bezwładnościowe pasy 
bezpieczeństwa, regulowane oparcie i składane siedzisko 

TAK/podać  

15 Obrotowy i elektrycznie przesuwany fotel u wezgłowia noszy (za TAK/podać  
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głową pacjenta) przy ścianie działowej, wyposażony w 
zintegrowane z oparciem trzypunktowe bezwładnościowe pasy 
bezpieczeństwa, regulowane oparcie i składane siedzisko   

16 

Laweta mechaniczna pod nosze główne – przesuwana na boki, 
wysuwana do tyłu z jednoczesnym pochyłem umożliwiającym 
wjazd noszy oraz pochył 10 stopni do pozycji Trendelenburga  
oraz antyTrendelenburga 

TAK/podać  

17 Energooszczędne oświetlenie umieszczone po obu stronach górnej 
części przedziału medycznego 

TAK/podać  

18 Dwie listwy ledowe po trzy "aleje" TAK/podać  

19 Punktowe oświetlenie halogenowe zamocowane w suficie 
(obrotowe) - 2 szt. nad noszami  + 1 szt. nad blatem roboczym 

TAK/podać  

20 Centralna instalacja tlenowa z dwoma punktami poboru typu 
AGA, przełącznik butla butla 

TAK/podać  

21 Gniazda o budowie monoblokowej panelowej (dwa punkty na 
ścianie lewej) 

TAK/podać  

22 
Dwie sztuki butli tlenowych 10 l, z reduktorami o konstrukcji 
umożliwiającej montaż i demontaż reduktora bez konieczności 
używania kluczy 

TAK/podać  

M INSTALACJA ELEKTRYCZNA   

1 Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca 
jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów   

TAK/podać  

2 

Gniazdo zewnętrzne umożliwiające podłączenie ambulansu do 
sieci 230 V na postoju + przewód min. 10 m (na pojeździe 
zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu 
ambulansu do sieci 230V) 

TAK/podać  

3 W przedziale medycznym cztery gniazda 12 V, trzy gniazda 230 
V 

TAK/podać  

4 Przetwornica 230V TAK/podać  

5 Instalacja kamery cofania TAK/podać  

6 Głośnik w przedziale medycznym z możliwością podłączenia do 
radiotelefonu lub radia 

TAK/podać  

7 Grzałka w układzie chłodzenia silnika TAK/podać  

8 Uchwyt pod tablet wraz z instlacją i modułem GPS TAK/podać  

9 Podstawa pod drukarkę wraz ze stacją dokującą. TAK/podać  

N PANELE STERUJĄCE ZABUDOWĄ   

1 

Panel w kabinie kierowcy - sterujący pracą sygnalizacji 
dźwiękowej dodatkowej (pneumatycznej), informujący kierowcę 
o działaniu reflektorów zewnętrznych, informujący kierowcę o 
braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu  podłączeniu 
ambulansu do sieci 230 V, informujący kierowcę o braku 
możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi 

TAK/podać  
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między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy, informujący 
kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu 
bazowego i akumulatora dodatkowego 

2 

Panel w przedziale medycznym – informujący o temperaturze w 
przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu, z funkcją 
zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data), z funkcją 
wyświetlania aktualnej temperatury wewnątrz termoboksu, 
sterujący oświetleniem przedziału medycznego, sterujący 
systemem wentylacji przedziału medycznego, zarządzający 
system ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z 
funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury    

TAK/podać  

O OGRZEWANIE I WENTYLACJA PRZEDZIAŁU 
MEDYCZNEGO   

1 Nagrzewnica umożliwiająca ogrzewanie cieczą chłodzącą silnik   TAK/podać  

2 Ogrzewanie postojowe z sieci 230 V - termowentylator TAK/podać  

3 Niezależne od pracy silnika ogrzewanie przedziału medycznego 
tzw. powietrzne o mocy ok. 5,5 kW 

TAK/podać  

4 Instalacja nawiewno-wywiewna (wentylator dachowy z lampą) TAK/podać  

5 Rozbudowa fabrycznej klimatyzacji kabiny kierowcy samochodu 
bazowego na przedział medyczny 

TAK/podać  

P 
OZNAKOWANIE POJAZDU – ściśle wg rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. w sprawie oznaczenia 
systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

 
 

1 Pas odblaskowy z folii typu 3 barwy czerwonej, umieszczony w 
obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli     

TAK/podać  

2 Pas odblaskowy z foli typu 3 barwy czerwonej umieszczony 
wokół dachu 

TAK/podać  

3 
Pas odblaskowy z folii typu 1 barwy niebieskiej umieszczony 
bezpośrednio nad pasem czerwonym (pomiędzy linią okien i 
nadkoli) 

TAK/podać  

4 Logo "wąż Eskulapa" lub Państwowe Ratownictwo Medyczne po 
bokach i na dachu pojazdu 

TAK/podać  

5 Oznaczenie typu karetki na bokach i drzwiach pojazdu TAK/podać  

6 Napis Ambulans na dachu z przodu pojazdu (lustrzany) oraz z 
tyłu pojazdu 

TAK/podać  

7 Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2 / 3 wysokości folią pół 
przeźroczystą 

TAK/podać  

8 Logo lub napis Zamawiającego - do uzgodnienia po podpisaniu 
umowy 

TAK/podać  

9 naklejki sponsorów TAK/podać  

Q SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA   

1 Belka świetlna typu LED zamontowana w przedniej części dachu TAK/podać  
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2 Belka świetlna typu LED zamontowana umieszczona w tylnej 
części dachu 

TAK/podać  

3 Z przodu pojazdu zmontowane niebieskie lampy pulsacyjne typu 
LED (grill) - dwie sztuki 

TAK/podać  

4 

Sygnalizacja modulowana realizowana przez głośnik 
zamontowany na pasie przednim, możliwość podawania 
komunikatów głosem - sygnały pneumatyczne przeznaczone do 
pracy ciągłej 

TAK/podać  

5 

Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez 
jeden główny włącznik, umieszczony w widocznym, łatwo 
dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy oraz klakson 
pojazdu 

TAK/podać  

R DODATKOWE OŚWIETLENIE   

1 
Lampy świateł awaryjnych na drzwiach tylnych włączające się po 
ich otwarciu (lampy typu LED) dodatkowe kierunkowskazy oraz 
lampy obrysowe w tylnej górnej części nadwozia 

TAK/podać  

2 
Reflektory zewnętrzne ze światłem rozproszonym do oświetlania 
miejsca akcji z lewej i prawej strony oraz z tyłu pojazdu 
(reflektory typu LED) 

TAK/podać  

S ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI   

1 Antena radiotelefonu z instalacją podłączeniową TAK/podać  

T WYPOSAŻENIE POJAZDU   

1 Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym TAK/podać  

2 Młotek do wybijania szyb zintegrowany z nożem do cięcia pasów TAK/podać  

3 Radio w kabinie kierowcy, dywaniki podłogowe w kabinie 
kierowcy 

TAK/podać  

4 Lampka co-pilot (na giętkim przewodzie) w kabinie kierowcy TAK/podać  

5 Boczny stopień urządzenie do dekontaminacji TAK/podać  

U WYPOSAŻENIE MEDYCZNE   

UA NOSZE GŁÓWNE – 1 KPL TAK  

1 

Nosze główne (podać markę i model): 
- potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji 
przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni 
brzucha, 
- płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 
75°, 
- wysuwane rączki do przenoszenia 
- pasy zabezpieczające o regulowanej długości mocowane 
bezpośrednio do ramy noszy. 
- fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości 
bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy 
otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub 
prowadzenia na transporterze 
- możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku 

TAK/podać  
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jazdy, 
- cienki nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego o 
powierzchni antypoślizgowej nie absorbujący krwi i płynów, 
odporny na środki dezynfekujące, 
- składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi, 
- składane oparcia boczne, 
- nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez 
wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez 
zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi. 
- uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i 
ułożenia głowy na wznak 
- wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy 
noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu 
pacjenta o znacznym wzroście 

- waga noszy (bez pasów i materaca) do 23 kg 
- montaż systemu 
- szkolenie w zakresie obsługi, 
- Przeglądy gwarancyjne  

SUB TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH – 1 KPL TAK  

1 

Transporter noszy głównych (podać markę i model, rok 
produkcji min. 2020) 
 z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z 

noszami, 
 z możliwością zapięcia noszy przodem  lub nogami w 

kierunku jazdy, 
 dodatkowe uchylne uchwyty transportera  min. 4  główne 

uchwyty transportera oraz 2 dodatkowe ułatwiające 
manewrowanie ,  uchylne uchwyty dodatkowe z funkcją 
odblokowywania goleni   

 przyciski blokady goleni kodowane kolorami 
 z wielostopniową regulacją wysokości minimum w 4 

poziomach, 
 wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie o 360 

stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce 
 możliwością zablokowania dwóch kół do jazdy na wprost, 
 możliwość odblokowania kółek do jazdy na wprost 

realizowana przez fabrycznie zamontowany system 
pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez 
jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie  transportera   

 system niezależnego składania się goleni przednich i 
tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do 
ambulansu pozwalający na bezpieczne 
wprowadzenie/wyprowadzenie  noszy z pacjentem nawet 
przez jedną osobę. 

 obciążenie dopuszczalne co najmniej 200 kg, 
 rama transportera wykonana z profili o przekroju 

prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne 
przeciążenia) 

 transporter noszy  musi  być zabezpieczony  przed korozją 
poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez 
zabezpieczenie i środkami antykorozyjnymi, odporny na 
środki dezynfekujące. 

 możliwość ustawienia pozycji drenażowych 
Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach 

TAK/podać  
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pochylenia, 
 z systemem mocowania transportera do lawety ambulansu 
 instrukcja obsługi zestawu transportowego umieszczona w 

widocznym miejscu, 
 Waga transportera  do 28 kg. - Dopuszcza się  wyższą  wagę 

transportera do 36 kg przy ładowności przekraczającej 220 
kg, pod warunkiem potwierdzenia (wszystkich punktów 
zgodności z wymogami normy  poza wagą)  

 montaż systemu 
 szkolenie w zakresie obsługi, 
 Przeglądy gwarancyjne 

UC Krzesełko kardiologiczne– 1 KPL   

1 

Krzesełko kardiologiczne - Podać markę, model i rok produkcji 
min 2020 

 wyposażone w gąsienicowy system płozowy do 
zjeżdżania po schodach 

 musi umożliwiać bezpieczne, zarówno dla pacjenta jak i 
operatora krzesełka, transportowanie po schodach, bez 
narażania na przeciążenia  

 Konstrukcja krzesełka wykonana z najwyższej jakości 
materiałów,  

 4 koła w tym 2 skrętne,  
 możliwość złożenia do transportu w ambulansie,  
 wysuwane rączki przednie,  
 wysuwany uchwyt ramy oparcia,  
 udźwig minimum 225 kg,  
 podpórka pod stopy pacjenta,  
 2 pasy poprzeczne,  
 dodatkowe rączki tylne,  
 waga krzesełka max 10 kg,  
 waga systemu płozowego max 4 kg. 

TAK/podać  

UD SSAK ELEKTRYCZNY– 1 KPL   

1 

Ssak elektryczny - Podać markę, model i rok produkcji min 2020 
Napięcie zasilania: 230 V AC 
- Moc:  minimum 50 W 
- Maksymalny przepływ do 18  L / min 
- Maksymalne ciśnienie: 75 kPa 
- czas pracy z baterii do 60minut 
- Wymiary: 350 x 210 x 180 mm 
- Waga max: 4,9 kg 

TAK/podać 

 

UE AED – 1 KPL   

1 

AED- Podać markę, model i rok produkcji min 2020: 
 
 wymiary 8,7 x 23,4 x 27,7 (cm) tolerancja +/- 2% 
 waga max 3,2 kg 
 wymiary ekranu min. 12 x 8,9 (cm) obszar aktywny 
 wyraźne i jasne polecenia głosowe 
  pełny zakres energii defibrylacji 150 - 360 J 
 możliwa defibrylacja dzieci 
 dwa tryby pracy AED oraz manualny dla doświadczonych 

TAK/podać 
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ratowników 
 możliwe zasilanie z baterii lub akumulatora 
 bateria jest zużywalna, wykonuje ponad 420 wyładowań lub 5 

lat pracy 
 bateria ze wskaźnikiem naładowania, kontrola stanu gotowości 

sprzętu 
 akumulator wielokrotnego użytku 
 odporny na warunki zewnętrzne, wodę, wilgoć 
 dopasowany do większości defibrylatorów w ambulansach 
 serwisowany w Polsce 
 5 lat gwarancji 

UF Reduktor tlenowy– 1 KPL   

1 

Reduktor tlenowy - Podać markę, model i rok produkcji min 
2020: 
 Precyzyjny, niesłabnący przepływ w zakresie minimum od 0 

do 25 l/min 
 Łatwe podłączenie za pomocą szybkozłącza 
 Możliwość łatwego montażu bez narzędzi 
 Zintegrowany zawór bezpieczeństwa i filtr 20 um 

TAK/podać 

 

UH DETEKTOR TĘTNA PŁODU– 1 KPL   

1 

Detektor tętna płodu - Podać markę, model i rok produkcji min 
2020: 
- głowica BWP2MHz - wąskokątna, wodoodporna do badań w 
trakcie porodu w wodzie i ogólnego zastosowania 
- wysoka czułość, od 10 tygodnia ciąży 
- niski poziom szumów 
- czysty dźwięk 
- ręczna i automatyczna regulacja głośności 
- moduł ograniczenia zakłóceń kontaktowych 
- pomiar częstości akcji serca FHR, 50-210 bpm 
- automatyczny i ręczny pomiar częstości 
- wyjście na słuchawki (opcja) 
- zasilanie akumulatorowe 
- automatyczny wyłącznik 
- długi czas pracy akumulatorów 
- sygnalizacja stanu akumulatorów 
- zasilanie akumulatorowe 
- torba, akumulatory z szybką ładowarką 

TAK/podać 

 

UI PULSOKSYMETR– 1 KPL   

1 

PULSOKSYMETR - Podać markę, model i rok produkcji min 
2020: 
- Niewielkie i mobilne urządzenie dające szybki pomiar saturacji, 
pulsu oraz pomiaru stężenia dwutlenku węgla w wydychanym 
powietrzu, 
 - dwa tryby działania: ciągły jest niezbędny przy znieczulonych 
pacjentach, pojedynczy przydatny w pomiarach na świadomych 
zwierzętach. 
- zakres,  przechowywania około 100 ID pacjentów, po  około 200 
zapisów wykresów i pomiarów na pacjenta lub do 48h danych 
pomiarowych. 
- możliwość ich zapisu w pamięci komputera 

TAK/podać 
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UJ DOSTĘP DOSZPIKOWY– 1 KPL   

1 

DOSTĘP DOSZPIKOWY- Podać markę, model i rok produkcji 
min 2020: 
- Napęd do wprowadzania igieł doszpikowych zasilanym 
akumulatorowo urządzeniem medycznym. w celu uzyskania 
bezpiecznego, kontrolowanego i natychmiastowego dostępu 
doszpikowego w nagłych przypadkach. 

TAK/podać 

 

UK MATERAC PRÓŻNIOWY– 1 KPL   

1 

MATERAC PRÓŻNIOWY - Podać markę, model i rok produkcji 
min 2020: 
- Materac rozłożony – wymiary średnio  wys/szer (mm.) - 
2000x800 
- Materac złożony w torbie - wymiary  średnio wys/szer/głęb 
(mm.) - 710x700x270 
- Materiał – PVC, zmywalny, łatwy do dezynfekcji 
- materiał odporny na przetarcia 

TAK/podać 

 

UL KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE– 1 KPL   

1 

KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE- Podać markę, model i rok 
produkcji min 2020: 
 Konstrukcja wykonana z wysokiej wytrzymałości stopu 

aluminium. 
 Składana konstrukcja. 
 Dwa regulowane pasy. 
 4 koła, z przodu obrotowe z hamulcem. 
 Z tyłu krzesełka cztery składane uchwyty. 
 Z przodu w dolnej części krzesełka dwa teleskopowe drążki 

do podnoszenia. 
 Wymiary po rozłożeniu około 60 x 51 x 92 cm (dł. x szer. x 

wys.) 
 Wymiary po złożeniu około  92 x 51 x 22 cm (dł. x szer. x 

wys.) 
 Waga do 10 kg 
 Maksymalne obciążenie  średnio 160kg 

TAK/podać 

 

UŁ PLECAK REANIMACYJNY– 1 KPL   

1 

- Plecak posiada wyjmowane ampularium na  około 80 ampułek 
o różnych rozmiarach, oraz dodatkowe ampularium na średnio 
9 ampułek z możliwością zamocowania do pasa: 
– wielokomorowa konstrukcja zadaniowa, w tym komora 
intubacyjna umożliwiająca posegregowanie wyposażenia 
(rurki, łopatki, rękojeść) 
– dodatkowe, umocowane na rzep organizery na inny sprzęt 
medyczny (worki, pulsoksymetry, etc.) 
– konstrukcja usztywniona pianką zmiękczającą, łatwa do 
usunięcia z zasuwanych komór 
– górna kieszeń zewnętrzna posiada izolowaną przestrzeń do 
przechowywania listy wyposażenia formatu A4 
– dolna kieszeń zewnętrzna przeznaczona na cztery komplety 
płynów infuzyjnych z aparatami do tłoczenia. 

- wykonany z materiału zmywalnego łatwego do dezynfekcji 

TAK/podać 
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UM NOSZE PŁACHTOWE– 1 KPL   

1 

 Wyposażone w system taśm  uchwytów transportowych 
ze specjalnymi wzmocnieniami i gumowymi rączkami. 

 Pozwalają na sprawne ułożenie pacjenta na stole 
operacyjnym lub łóżku. 

 Wykonane z materiału dwustronnie pokrytego polichlorkiem 
winylu, o wysokich parametrach wytrzymałościowych na 
rozciąganie i rozrywanie.  

 Łatwe do utrzymania w czystości. 
 Konstrukcja składana ułatwia magazynowanie i 

przechowywanie. 
 W zestawie torba do transportu noszy. 

TAK/podać 

 

UN KOC BAKTERIOSTATYCZNY– 1 KPL   

1 

Koc bakteriooporny / Kołdra wielorazowa do Ratownictwa 
Medycznego.  
Wielkość:   średnio koca. długość 180 x szerokość 120 cm 
Materiał: 
 tkanina spodnia zielona podgumowana a tkanina wierzchnia 

granatowa ortalion. 
 wodoodporna 
 Pokrycie: PA34% PES33% PU33% 120g/m2 lub materiał 

zmywalny 
 Kolor dowolny 
 Opakowanie, woreczek z foli 
 Higieniczna i Antystatyczna 
 CE-produkt bezpieczny 
 produkt nadaje się do recyklingu 
 Kołdra wykonana z materiału  stanowiącego barierę 

przenikania, namnażanych drobnoustrojów na powierzchni 
kołdry, stanowi powierzchnię do łatwego zwalczania bakterii 
gam dodatnich i gram ujemnych.  

TAK/podać 

 

UO TERMOMETR– 1 KPL   

1 

Czas pomiaru: 2-3 sekundy 
Wyświetlany zakres temperatur: 20,0 ° C do 42,2 ° C 
Zakres temperatury pracy: 10,0 ° C do 40,0 ° C 
Dokładność: ± 0,2 ° C w zakresie 35,0 ° C do 42,0 ° C 
Rodzaj wyświetlacza: Podświetlany wyświetlacz 
ciekłokrystaliczny 
Automatyczne wyłączanie: Po około 10 sekundach po ostatnim 
pomiarze 
Bateria: 2 x 1,5 V typ AA (alkaliczne) lub Akumulator 
Żywotność baterii: 1000 pomiarów (alkaliczne AA); 700 
pomiarów na w pełni naładowany 

TAK/podać 
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Załącznik nr 3 do SWZ 

Wykonawca: 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
             (pełna nazwa, adres) 

 

 
Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością 
negocjacji, którego przedmiotem jest zakup fabrycznie nowej karetki z urządzeniem do dekontaminacji     

na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego 
 

DOTYCZĄCE  PRZESŁANEK  WYKLUCZENIA  Z  POSTĘPOWANIA 
 

I. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

1. Oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 108 ust. 1 Pzp. 
Oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 
4, 5, 7 ustawy Pzp. 

 
2. Oświadczam/my, że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp).  
Jednocześnie oświadczam/my, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust 2 
ustawy Pzp podjąłem/ podjęliśmy następujące środki naprawcze: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

II. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY/ÓW 

1. Oświadczam/my, że Podwykonawca/cy ………………………….. nie podlegaj/ją wykluczeniu          
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 
Oświadczam/my, że Podwykonawca/cy ………………………….. nie podlegaj/ją wykluczeniu          
z postępowania na podstawie art. 109 ust. 4 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp. 

 
 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

I. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego     
w Specyfikacji Warunków Zamówienia.  
 
*w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z Wykonawców 
zobowiązany jest do wskazania zakresu, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału                      
w postępowaniu: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW: 
 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w  Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych 
podmiotu/ów:  
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…………………………………………………………………………………………………………… 

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)  
 

III. OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODANYCH  INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

IV. BEZPŁATNE I OGÓLNODOSTĘPNE BAZY DANYCH: 

     Na podstawie § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) wskazuję dane 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, umożliwiające dostęp do odpisu lub informacji                   
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 
innego właściwego rejestru:……………………………………………….………………………………  

 
 

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

 

 

 

 

(podpis elektroniczny osoby/osób 
upoważnionej  do reprezentowania 
Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SWZ 
 
Podmiot udostępniający zasoby: 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
             (pełna nazwa, adres) 
 

 
 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 
 

składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością 
negocjacji, którego przedmiotem jest zakup fabrycznie nowej karetki z urządzeniem do dekontaminacji     

na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego 
 
 
 

  
I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 
ustawy Pzp. 
Oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 
pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp. 
 
 
II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU                           

W POSTĘPOWANIU 
 
 
Oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  
w Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na te zasoby. 
 
 
III. OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODANYCH  INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne         
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 
 
 
 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 
 
(podpis elektroniczny osoby/osób 
upoważnionej  do reprezentowania 
Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SWZ         
 
 

WZÓR – ZOBOWIĄZANIE 
  innego podmiotu  do udostępnienia Wykonawcy zasobów niezbędnych        

do realizacji zamówienia 
Nazwa i adres WYKONAWCY: 

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

Nazwa i adres PODMIOTU trzeciego składającego zobowiązanie: 

.................................................................................................................................................. 
 (Nazwa Wykonawcy) 

 
 

Zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji w/w Wykonawcy niezbędnych zasobów w zakresie 
zdolności technicznej lub zawodowej /lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej/* przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego na zakup fabrycznie nowej karetki z urządzeniem do dekontaminacji na 
potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego na następujących zasadach: 
 
 
1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby: 

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

 
2. Sposób i okres udostępnienia Wykonawcy oraz wykorzystania przez Wykonawcę zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia publicznego: 

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

 
3. Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega 

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą: 

……………………………………………………………………………………………….………. 
 
 
 
   ........................................................ 
                              (data)                                                                                     
 

(podpis elektroniczny osoby/osób 
upoważnionej  do reprezentowania 
Wykonawcy) 

 
*) niepotrzebne skreślić 
 
UWAGA:  Niniejsze zobowiązanie należy złożyć jedynie w przypadku korzystania z potencjału innego podmiotu przy   

realizacji zamówienia. 
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Załącznik nr 6 do SWZ 
 

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

składane na podstawie art. 117  ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością 
negocjacji, którego przedmiotem jest zakup fabrycznie nowej karetki z urządzeniem do dekontaminacji     

na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego 
 

 
 
 
Oświadczam, że: 

1. Wykonawca …………………………………………………………………………………..……… 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

zrealizuje zamówienie w zakresie: 
…………………………………………………………………………………………………………   
………….……………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Wykonawca …………………………………………………………………………………..……… 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

zrealizuje zamówienie w zakresie: 
…………………………………………………………………………………………………………   
………….……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Wykonawca …………………………………………………………………………………..……… 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

zrealizuje zamówienie w zakresie: 
…………………………………………………………………………………………………………   
………….……………………………………………………………………………………………… 

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

 
 
(podpis elektroniczny osoby/osób 
upoważnionej  do reprezentowania 
Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do SWZ 

 

Wykaz wykonanych dostaw 
 
Ja/my, niżej podpisany/i  
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, 
którego przedmiotem jest zakup fabrycznie nowej karetki z urządzeniem do dekontaminacji na 
potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego, oświadczamy, że w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie wykonaliśmy następujące dostawy: 

 

L.p. Przedmiot dostawy Odbiorca dostawy Data wykonania 
dostawy 

(dzień-miesiąc-rok) 

Wartość brutto 
dostawy 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uwagi: do wykazu należy załączyć dowody, że dostawy zostały wykonane należycie. 
 
 
..................................., dnia ......................2021 r. 
 
 

(podpis elektroniczny osoby/osób 
upoważnionej  do reprezentowania 
Wykonawcy) 
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Załącznik nr 8 do SWZ    

Wzór umowy  
 
W dniu …….  2021 roku pomiędzy Powiatem Leszczyńskim z siedzibą w Lesznie przy Pl. Kościuszki 
4B, zwanym dalej KUPUJĄCYM,  w  którego imieniu działa: 
 
Starosta Leszczyński – Jarosław Wawrzyniak 
Wicestarosta Leszczyński – Maciej Wiśniewski 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – dr Marcina Wydmucha 
 
a 
 
firmą …. z siedzibą w …… przy ul. …….., zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM, w którego imieniu działa 
……… 
 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
podstawowym z możliwością negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zawarta została umowa                     
o następującej treści: 

§ 1. 
Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowej karetki (ambulans typu C, rok produkcji 2021) 
z urządzeniem dla dekontaminacji na potrzeby systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego 
dla  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, zwanego dalej UŻYTKOWNIKIEM, 
zgodnie z ofertą z dnia ……… 2021 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 zawiera Formularz 
wymaganych-oferowanych parametrów,  stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy 

3. SPRZEDAJĄCY oświadcza, że ambulans określony w ust. 1, stanowiący specjalistyczny środek 
transportu sanitarnego, spełnia cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach 
przenoszących normy sharmonizowane. 

 
§ 2. 

Dostawa 
1. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do 

siedziby UŻYTKOWNIKA w terminie …….…… dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 
2. Ryzyko utraty lub zniszczenia przedmiotu zamówienia obciąża SPRZEDAJĄCEGO aż do 

chwili protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu umowy. Z chwilą wydania 
właścicielem pojazdu staje się KUPUJĄCY i od tej chwili on ponosi odpowiedzialność za ich 
utratę lub zniszczenie. 

3. Wraz z ambulansem zostaną KUPUJĄCEMU wydane wszystkie związane z nim przedmioty 
określone  w specyfikacji. 

4. Potwierdzenie wykonania umowy nastąpi na podstawie protokołu techniczno-jakościowego,     
o którym mowa w §3. 

§ 3. 
Odbiór techniczno-jakościowy 

1. Odbiór techniczno–jakościowy przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie UŻYTKOWNIKA. 
2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno–jakościowego usterek, 

SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany przedmiotu 
umowy na wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół                        
o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron                  
i podpisany przez obie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych   
i odstąpienia od umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno–jakościowego, że przedstawiony przez 
SPRZEDAJĄCEGO przedmiot umowy nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku nr 2 do 
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niniejszej umowy, SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian 
zgodnie z opisem. 
W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu 
zawartego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 
każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących 
kar umownych i odstąpienia od umowy. 

4. Po usunięciu usterek, o których mowa w ust. 3 lub po dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 
4 strony podpiszą ostateczny protokół odbioru techniczno–jakościowego przedmiotu umowy, 
który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury. 

5. Odbioru techniczno–jakościowego przedmiotu umowy dokona 2 przedstawicieli 
KUPUJĄCEGO w ciągu 2 dni roboczych od daty przystąpienia do odbioru w obecności co 
najmniej 1 pprzedstawiciela SPRZEDAJĄCEGO. 

6. Protokół odbioru techniczno–jakościowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony w 2 
egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. 

7. Sprzedający przeprowadzi szkolenie z zakresu podstawowej obsługi sprzętu w ciągu 1 dnia 
roboczego  w siedzibie UŻYTKOWNIKA. Protokół  z przeprowadzenia szkolenia z zakresu 
obsługi podstawowej wraz z adnotacją o osobach, które go odbyły zostanie sporządzony w 2 
egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. 

 
§ 4. 

Cena 
1. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty kwoty …………. złotych brutto za przedmiot umowy,              

o którym mowa w §1. przelewem na konto Sprzedawcy podane na fakturze w terminie 21 dni od 
dnia otrzymania faktury. 

2. Cena, o której mowa w ustępie 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy. 
3. Podstawę do zapłaty faktury stanowić będzie protokół odbioru techniczno–jakościowego sprzętu 

podpisany przez strony bez uwag. 
4. Dane do wystawienia faktury: Powiat Leszczyński, pl. Kościuszki 4B, 64-100 Leszno, NIP: 697-

229- 47-65. 
5. Zamawiający oświadcza, że w przypadku gdy SPRZEDAJĄCY posiada status czynnego podatnika 

podatku od towarów i usług płatność za fakturę zostanie zrealizowana  z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment), a zapłata nastąpi tylko na rachunek 
bankowy SPRZEDAJĄCEGO, widniejący na białej liście podatników VAT (wykaz podatników 
VAT prowadzony jest na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-
podatnikow-vat-wyszukiwarka/).   

6. Jeżeli konto  SPRZEDAJĄCEGO nie widnieje na białej liście podatników VAT, to Zamawiający 
wstrzyma się z zapłatą faktur do czasu uzyskania od SPRZEDAJĄCEGO informacji na piśmie, że 
jego konto jest już w wykazie podatników VAT prowadzonym na ww. stronie internetowej 
Ministerstwa Finansów. Odmowa przyjęcia przez bank płatności w systemie split payment bądź brak 
rachunku na białej liście podatników na dzień zlecania przelewu uznaje się za dokonanie płatności w 
terminie ustalonym w ust. 1. 

§ 5. 
Dokumentacja techniczna 

1. Do zestawów SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się dołączyć: 
a) instrukcję obsługi i konserwacji opracowane w języku polskim, 
b) książki gwarancyjne karetki i wyposażenia, 
c) inne dokumenty wytworzone przez producenta dołączone do przedmiotu umowy. 
 

§ 6.  
Gwarancja i serwis 

1. SPRZEDAJĄCY udziela KUPUJĄCEMU gwarancji na przedmiot umowy wskazany w § 1. umowy 
zgodnie z Formularzem wymaganych-oferowanych parametrów stanowiącym załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy. 

2. SPRZEDAJĄCY gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie    
i zgodność z odnośnymi normami oraz kompletność wyposażenia. 
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3. W okresie gwarancji naprawy sprzętu (z wyłączeniem sprzętu medycznego) wykonywane będą       
w stacji serwisowej na terenie Leszna lub do 10 km od Leszna. 

4. SPRZEDAJĄCY gwarantuje dostawę części zamiennych w okresie 10 lat od daty dostawy 
przedmiotu umowy. 

5. Ewentualne przysługujące KUPUJĄCEMU  roszczenia z tytułu udzielonej przez SPRZEDAWCĘ 
GWARANCJI nie uchybiają uprawnieniom KUPUJĄCEGO z tytułu rękojmi na zasadach 
wskazanych w kodeksie cywilnym. 

 
§ 7.  

Kary umowne 
1. Jeżeli SPRZEDAJĄCY opóźni termin dostawy przedmiotu umowy w stosunku do terminu 

wskazanego w § 2. ust. 1 umowy zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości umowy 
określonej w § 4. ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych               
w umowie KUPUJĄCY może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości 
odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości. 

3. Jeżeli KUPUJĄCY nie zapłaci należności za przedmiot umowy w terminie określonym w § 4 pkt.1  
zapłaci SPRZEDAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,15% za każdy dzień zwłoki. 

 
§ 8. 

Zakaz cesji 
1. Sprzedawca nie może bez zgody Kupującego przenieść wierzytelności z niniejszej umowy na osobę 

trzecią. 
2. Sprzedawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw szczególnych upoważniających 

pełnomocników do przyjmowania świadczeń pieniężnych wynikających z niniejszej umowy na 
swoje rachunki bankowe lub podmiotów innych niż Sprzedawca. 

3. Sprzedawca zobowiązuje się do niewykonywania czynności w celu przystąpienia osoby trzeciej do 
zobowiązań Kupującego, w szczególności do zawierania umów, mogących skutkować subrogacją 
ustawową. 

4. Niewywiązanie się Sprzedawcy z któregokolwiek ze zobowiązań określonych w niniejszym 
paragrafie upoważnia Kupującego do obciążenia Sprzedawcę karą umowna w wysokości 10% 
wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy przypadek naruszenia postanowień 
umowy. 

5. Kupujący zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych, o których mowa w § 7. umowy       
z faktury wystawionej na Sprzedawcę. 

§ 9. 
Prawo odstąpienia 

1. KUPUJĄCY zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności 
zawartych w art.456 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. KUPUJĄCY ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia SPRZEDAJĄCEGO               
w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy, przekraczającego 30 dni. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, KUPUJĄCY będzie uprawniony do nałożenia na 
SPRZEDAJĄCEGO kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1. 

 
§ 10. 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy 

pisemnej pod rygorem nieważności przy spełnieniu przesłanek zawartych w art. 455 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

2. W sprawach nie unormowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo dla Kupującego sądowi w Lesznie. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

 
KUPUJĄCY        SPRZEDAJĄCY 


