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Znak postępowania: Szp/FZ – 414 / 2022                               Wrocław, dn. 25.11.2022 r. 
 

 

 

SPECYFIKACJA 

 WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym bez negocjacji  

na DOSTAWĘ pn. 

 

 

 DOSTAWA AMBULANSU SPECJALISTYCZNEGO „P”  

SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA DOT. KONSTRUKCJI I 

WYPOSAŻENIA TYPU C WG PN-EN 1789:2008 

 

 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem 

internetowym: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw  

 
 

 

 

 

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

Sprawdzono pod względem prawnym   Zatwierdzam 

 

 

https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:  

     Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław 

2. Adres do korespondencji:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu 

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych 

ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław 

nr telefonu: 71 32 70 491,  

                    71 32 70 591, 

  71 73 29 621, 

     Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 14:35. 

3. Adres poczty elektronicznej: zp@wssk.wroc.pl 

4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  

      https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw  

5. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone wyłącznie w walucie polskiej 

(PLN) 

6. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postponitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości z zakresu wsparcia i 

rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom. 

 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA 

BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 

https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw 

 

III.         TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie prowadzone jest przy wartości zamówienia poniżej 215 000 euro w trybie podstawowym 

bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy Pzp. 

2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji warunków zamówienia: 

1) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze 

zm.), zwana dalej ustawą Pzp, 

2) Rozporządzenie 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), 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2453), 

4) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), 

5) Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2022 poz. 

1083 ze zm.). 

6) Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 (t. j. Dz. U. 2022 poz. 633 ze zm.) 

7) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz 

procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 211). 

8) Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 

1720 z późn. zm.); 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016r. p. 2022 z późn. zm.); 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ 

zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy 

Pzp nie stanowią inaczej. 

mailto:zp@wssk.wroc.pl
https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw
https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw
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5. Zamawiający nie przewiduje: 

1) możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 Pzp (w związku z 

art.  305 pkt 1) Pzp), 

2) możliwości składania ofert wariantowych, 

3) prowadzenia aukcji elektronicznej, 

4) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji o których mowa w art. 261 

ustawy Pzp. 

5) rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.   

IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI 

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

 

 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki nowego (rok produkcji 2022), kompletnie 

zabudowanego ambulansu specjalistycznego „P” do transportu medycznego i między szpitalnego 

spełniającego wymagania dot. konstrukcji i wyposażenia typu C wg PN-EN 1789:2008 dla potrzeb 

Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, zgodnie z ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 

do niniejszego SWZ.  

2. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia określają: Załącznik nr 4 do SWZ – Zestawienie 

parametrów technicznych a także projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SWZ.  

3. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego na 

terenie RP, umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po dokonaniu odbioru przez 

Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

4. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z wyposażeniem ma być zakończona protokołem odbioru, 

protokołem przeszkolenia pracowników Zamawiającego i fakturą za dostarczony ambulans.  

5. Przedmiot zamówienia musi być objęty 24 miesięczną gwarancją i rękojmią. 

6. Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. 

o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 947).  

7. Opis właściwości, zasady bezpieczeństwa użytkowania, termin ważności oraz numery świadectwa 

rejestracji muszą znajdować się na dostarczonych urządzeniach, jeżeli jest takie wskazanie zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

8. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania 

minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie 

skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 

pkt 5 ustawy Pzp.  

9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych w projekcie  

umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ. 

10. Klasyfikacja zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV): 

Kod CPV: 34114100-0 - Pojazdy pogotowia  

34114121-3 - Karetki  

33192160-1 - Nosze  

33182100-0 - Defibrylatory  

 

VI. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. 

ambulansu wraz z wyposażeniem, który stanowi nierozłączną całość. Nie ma fizycznej możliwości podziału 

zamówienia na części. 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył ambulans w nieprzekraczalnym terminie do 30-12-

2022 r.  

2. Zamawiający dopuszcza dostawę wyposażenia ambulansu w terminie do 31-03-2022 r.  
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VIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 

treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ. 

IX. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, 

ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 

ELEKTRONICZNEJ 
1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy są zobligowani 

przekazywać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą dostępnej na stronie Zamawiającego 
Platformy zakupowej https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw i formularza Wyślij 
wiadomość do zamawiającego dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.  

2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane 
są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Za datę wpływu 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do systemu. 

3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 
lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 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. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu 
Ministra  Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 

4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

powinni posługiwać się numerem postępowania określonym w SWZ.  

5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 
odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni 
przed upływem terminu składania odpowiednio ofert. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku określonym 

wyżej w pkt. 5, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  
7. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem 

https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw. 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        
https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw do konkretnego wykonawcy. 

8. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na        
https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw przesłanych przez zamawiającego, gdyż system 
powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

9. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia 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. z 2020 r. poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - 
aplikacyjne umożliwiające pracę na https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw, tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

2) 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, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10 0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie 

UTF8, 

https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw
https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw
https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw
https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw
https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw
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7) 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. 

10. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym 

na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  

11. 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. 
12. 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. 

X. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKACJI SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 

ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA JEDNEJ Z SYTUACJI 

OKREŚLONEJ W ART. 65 UST. 1, ART. 66 i ART. 69 

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej.  

XI. WSKAZANIE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 

 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

Jacek Banaszak, e-mail: zp@wssk.wroc.pl tel.: 71 32 70 591 

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 

07.01.2023 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci 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, wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. W przypadku gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, jego oferta 

będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12) ustawy Pzp. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane 

elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie 

składania oferty w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis 

elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca może złożyć bezpośrednio na 

dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) 

oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po 

kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania). 

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

mailto:zp@wssk.wroc.pl
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zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. 

3. Oferta powinna być: 

1) sporządzona na podstawie załączników do niniejszej SWZ w języku polskim, 

2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 

3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

4. Oferta winna zawierać:  

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 1 do SWZ wraz z wypełnionym formularzem asortymentowo – cenowym, 

2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

4) oświadczenie Wykonawcy  -  Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o 

zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 

5) opisy, fotografie oraz inne podobne materiały dotyczące przedmiotu zamówienia, 

potwierdzających spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w języku 

polskim lub w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, 

5. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale. 

6. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana 

oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 

stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie 

notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 

uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

7. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą 

spełniać „Rozporządzenie 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”. 

8. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia 

odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

9. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 

oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do 

dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10. 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 

11. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu. 
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12. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim, W przypadku  

załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest 

załączyć tłumaczenie na język polski. 

13. 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. 

14. 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. 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium przez Wykonawców. 
 

XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy umieścić  na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania  pod adresem https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw   

do dnia 07.12.2022 r. do godz. 09:00. 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty i oświadczenia w postaci 

elektronicznej. 

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Oferta lub wniosek 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. Zalecamy stosowanie podpisu na 

każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie 

zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 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. 

5. 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. 

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na 

stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

7. Instrukcja złożenia oferty: 

1) Wykonawca, składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na 

https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw w konkretnym postępowaniu w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego.  

2) Integralną część platformy stanowi m.in. Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy 

https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje; 

3) Oferta lub wniosek powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, 

a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się:  

txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv; 

8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym 

na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa; 

https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw%20do%20dnia%2012.02.2021
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw
https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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9. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym 

pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). 

10. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy o 

skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji, rejestracji czy 

innych aspektów technicznych platformy, dostępnego codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 8:00 do 17:00 pod nr tel. (22) 101-02-02.  

UWAGA:  

Złożenie oferty na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego 

złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

11. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

12. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 uPzp, tj.: 

nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności. 

13. Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji. 

14. Za wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa uważa się udowodnienie 

spełnienia łącznie następujących warunków: 

1) informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich 

elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo 

nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub 

rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich 

w poufności, 

2) informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,  

3) podjęto, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności 
poprzez wskazanie konkretnych okoliczności, czynności, które zostały podjęte przez Wykonawcę jak 

np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, pozwalającymi przypuszczać, iż informacja nie 

może zostać upubliczniona. 

15. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne 

na podstawie przepisów ustawy (np. art. 222 ust. 5 ustawy) lub odrębnych przepisów, Zamawiający  

zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

16. W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, 

Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność za niewłaściwe 

zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.  

17. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie do  

wyjaśnienia zaoferowanej przez niego ceny w trybie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp, a złożone przez 

Wykonawcę wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako 

tajemnica przedsiębiorstwa pod warunkiem, że Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie 

wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

18. Z uwagi na to, że oferta Wykonawcy jest zaszyfrowana nie można jej edytować, ale można ją zmienić. 

Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić 

przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu. 
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19. Złożenie nowej oferty w postępowaniu, w którym Zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej oferty 

przed upływem terminu zakończenia składania ofert, powoduje wycofanie oferty poprzedniej. Jeśli 

Wykonawca składający ofertę jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty następuje od razu 

po złożeniu nowej oferty. Jeżeli oferta składana jest przez niezautoryzowanego Wykonawcę 

(niezalogowany lub nieposiadający konta) to wycofanie oferty musi być przez niego potwierdzone: 

 przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email lub 

 zalogowanie i kliknięcie w przycisk "Potwierdź ofertę". 

20. Wycofanie złożonej oferty powoduje, że Zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z nią 

po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.  

Uwaga:  

Wycofać ofertę może tylko zautoryzowany użytkownik. Czynności wycofania oferty nie można cofnąć. 

Wycofana oferta nie będzie widoczna dla zamawiającego po odszyfrowaniu ofert w postępowaniu. 

21. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

22. Wykonawca może złożyć ofertę po terminie składania ofert poprzez kliknięcie przycisku "Odblokuj 

formularz", jednak oferta ta zostanie automatycznie zwrócona Wykonawcy, a Zamawiający nie będzie 

mógł się z nią zapoznać. 

23. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SWZ, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2  ustawy Pzp 

zostanie odrzucona (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące 

treści zapisów w SWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie 

przewidzianym w rozdziale IX niniejszej SWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji 

warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2022, o godzinie 09:30.  

2. Otwarcie ofert jest niejawne.  

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia.  

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia 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.  

- informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na 

https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw w sekcji ,,Komunikaty”. 

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 

usunięciu awarii.  

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

postępowania.  

 

XVII. PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 ORAZ ART. 

109 UST.1 USTAWY 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania, z zastrzeżeniem art. 110 ust.2 uPzp :  

 

KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCY 

Przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia  

Potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o 

których mowa w art. 108 ust.1 i art. 109 ust. 1 

pkt. 4) 

1. 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 uPzp, 

Wykonawcę̨:  

1) będącego osobą fizyczną, którego 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu  z postępowania na 

podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4) 

Wykonawca wraz z ofertą składa: 

https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw
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2. 

 

 

 

 

 

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, w art. 46-48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) 

lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 

2054) 

c) 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, 

d) o charakterze terrorystycznym, o którym 

mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego 

przestępstwa, 

e) 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. 

poz. 769), 

f) 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, 

g) 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;  

 

Zamawiający na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) 

Pzp przewiduje, wykluczenie z postępowania o 

udzielenie zamówienia Zamawiający, , 

Wykonawcy: 

 

- oświadczenie wykonawcy  o którym mowa w 

art. 125 ust. 1 uPzp stanowiące załącznik nr 3 do 

niniejszej SWZ aktualne na dzień składania ofert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Szp/FZ - 414/2022         Strona 11 z 17 

 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 winnej  tego  rodzaju  

sytuacji wynikającej z podobnej  

procedury  przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 

ust. 1 pkt. 4 Pzp); 

Warunki udziału w postępowaniu Określenie warunków zgodnie z SWZ 

3.  
Zdolność do występowania w obrocie 

gospodarczym 
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 

4.  
Uprawnienie do prowadzenia określonej 

działalności gospodarczej lub zawodowej 
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 

5.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 

6. Zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 

Kwalifikacja przedmiotowa Przedmiotowe środki dowodowe  

1. 
W celu potwierdzenia spełniania wymagań 

określonych przez Zamawiającego w formularzu 

asortymentowo cenowym 

 

Wykonawca składa wraz z ofertą: 

 
 materiały w języku polskim z danymi 

technicznymi produktu (np. instrukcje 

używania, strony katalogów itp.) z 

wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi 

(jeżeli dotyczy), potwierdzające 

wyspecyfikowane parametry wymagane oraz 

nazwy handlowe, numery katalogowe i nazwę 

producenta oferowanego asortymentu - w 

przypadku materiałów obcojęzycznych 

dopuszcza się tłumaczenie własne i odnoszące 

się tylko do tych fragmentów, które dotyczą 

potwierdzenia spełniania wyspecyfikowanych 

parametrów;  

 

2. Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia własnego Wykonawcy o którym 

mowa w  art. 125 ust. 1 uPzp.  

 

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

109 ust. 1 pkt 4, 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, 

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. 
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4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

5. W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 

2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie ( Dz. 

Urz. UE L 2022, Nr 111, str. 1)  oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego, Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania 

ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W 

uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń, w 

szczególności poświadczonego przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów 

(art. 188 KSH) lub rejestru akcji (art. 328
1
 KSH). 

6. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki 

dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie. 

7. Postanowień ust. 5 powyżej nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu 

zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia 

przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania. 

8. Zamawiający może na każdym etapie niniejszego postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

oświadczeń, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia nie są już aktualne do złożenia 

aktualnych oświadczeń. 

9. OFERTA WSPÓLNA: 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, w takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Przy czym Zamawiający wyjaśnia, że oferta składana przez spółkę cywilną jest ofertą 

składaną przez przedsiębiorców będących wspólnikami takiej spółki, wobec czego jest traktowana 

jako oferta wspólna. 

2) Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:  

a) partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;  

c) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o którym 

mowa w   art. 125 ust. 1 uPzp, składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. 

10. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI POWIERZENIA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

PODWYKONAWCOM: 

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.  

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców (o ile są oni 

mu znani na etapie składania ofert).     

 

XVIII.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załączniki nr 1.1 

do Formularza Ofertowego, sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, jako 

cenę brutto z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).  

 

UWAGA: Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że 

trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli 

trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 

2. Sposób wyliczenia ceny: 
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2.1 Wartość netto pozycji w danym pakiecie należy liczyć w następujący sposób: 

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto 

 

2.2 Wartość brutto pozycji w danym pakiecie należy liczyć w sposób następujący: 

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto 

 

2.3 Cenę jednostkową brutto należy liczyć w sposób następujący: 

                                       wartość brutto ÷ ilość 

2.4 Wartością netto przedmiotu zamówienia będzie suma poszczególnych wartości netto pozycji 

asortymentowych w pakiecie. 

2.5 Wartością brutto przedmiotu zamówienia będzie suma poszczególnych wartości brutto pozycji 

asortymentowych w pakiecie.  

3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).  

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie 

przyjęta cena podana słownie.  

5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy 

stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 

6. Podana cena oferty netto, zamieszczona w Formularzu asortymentowo - cenowym będzie niezmienna 

przez cały okres obowiązywania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia,  

7. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, 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.  

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAGI TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnieniu wymagań niniejszej SWZ, Komisja Przetargowa 

Zamawiającego dokona oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria, o których mowa poniżej:  

 

Lp. Kryteria  Waga 

(znaczenie) kryterium 

1 Cena 60% 

2 Jakość techniczna      40 % 

 OGÓŁEM: 100 % 

 

Kryterium cena zostanie wyliczona według poniższego wzoru: 

 

Kryterium nr 1 – cena (C): 

      C min 

C = ---------------------------  x 60 % x 100 

      C bad. oferty 

gdzie:  
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C min - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nie odrzuconych  

C bad. oferty  - cena ogółem brutto ocenianej oferty  

 

Kryterium nr 2 – jakość techniczna (JT)  

 

JT oferty bad. 

JT = ---------------------x 40 % x 100 pkt 

JT max  

gdzie:  

JT – jakość techniczna  

JT oferty bad. – suma punktów uzyskana przez ofertę badaną   

JT max – maksymalna suma punktów z kolumny nr 4 zestawienia wymagalnych minimalnych parametrów 

techniczno - użytkowych możliwa do uzyskania wynosi - 40  pkt. 

 

 

Ostateczna ocena oferty w danym pakiecie będzie wyliczana według wzoru: 

 

O = C + JT   
 

gdzie: 

O – ostateczna ocena oferty,  

C – cena oferty,  

JT – jakość techniczna  

 

2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza 

w oparciu o podane kryteria wyboru. 

4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.  

5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na 

to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

uprzednio złożonych przez nich ofertach.  

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są 

zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.  

8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.  

9. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 8, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca 

się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba 

że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postepowania.  
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XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienie publicznego, z uwzględnieniem art. 577 uPzp, w 

terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób.  

2. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 1, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨.  

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

4. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w 

projekcie umowy, która stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy 

wynikające ze złożonej oferty.  

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku 

wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę 

tych Wykonawców.  

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienie publicznego Zamawiający może dokonać́ ponownego badania i oceny 

ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu Wykonawców albo unieważnić́ postępowanie.  

7. W terminie 30 dni od dnia zawarciu umowy Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.  

2. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność́ Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2)  zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy.  

3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, formie elektronicznej 

albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 

którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 

prawnej” uPzp.  

XXII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  

               

XXIII. POUCZENIE O KLAUZULI INFORMACYJNEJ Z ART. 13 RODO DO 

ZASTOSOWANIA W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO       

1. Zamawiający przestrzegając przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz wypełniając obowiązki wynikające z regulacji zawartych w art. 13 i z 

uwagi na zapis art. 14 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), zwanym dalej: „RODO" - niniejszym informuje, iż w treści Formularza ofertowego, 
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znajduje się oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 i/lub 14 RODO. 

2. Jednocześnie Zamawiający, wypełniając ciążący na nim obowiązek informacyjny zawarty w art, 13 RODO 

(a na podstawie art. 13 i/lub 14 RODO – Wykonawcy względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 2) poniżej 

oraz Podwykonawcy/Podmiot  trzeci, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 3) poniżej) podaje w pkt 3 

poniżej treść „Klauzuli informacyjnej w zakresie danych osobowych. 

3. KLAUZULA INFORMACYJNA w zakresie danych osobowych: 

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), zwanym dalej „RODO", Zamawiający 

informuje Wykonawców, o tym że na podstawie art. 13 i/lub 14 RODO - Wykonawcy odpowiednio, 

względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 2) poniżej oraz Podwykonawcy/Podmiot trzeci odpowiednio, 

względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 3) poniżej: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we 

Wrocławiu ul. H. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we 

Wrocławiu jest Krzysztof Glubiak kontakt: iodo@wssk.wroc.pl tel. 661 924 273 (informacja w 

tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.); 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Szp/FZ-414/2022 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwana dalej „ustawą 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, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

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 udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.); 

c) 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);   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

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.  

mailto:iodo@wssk.wroc.pl
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4. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych 

obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO - jest w szczególności: 

1) Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy 

to w szczególności: 

a) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

b) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 

c) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w 

pełnomocnictwie), 

d) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK), 

e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

2) Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio  pozyskał. Dotyczy 

to w szczególności:  

a) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, 

b) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

c) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową, 

działalność gospodarczą, 

d) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w pełnomocnictwie), 

e) członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną 

(np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 

3) Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji 

zamówienia. 

Integralną część niniejszej SWZ stanowią: 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy wraz z formularzami asortymentowo – cenowymi 

Załącznik nr 2 – projekt  umowy 

Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy z art. 125 ust. 1 uPzp oraz na podstawie art.7 ust. 1 Ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

Nr sprawy   Szp/FZ-414/2022 

FORMULARZ OFERTOWY 

Zamawiający: 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu 

ul. H. Kamieńskiego 73a 

51-124 Wrocław 

I. DANE WYKONAWCY 

 

Nazwa i siedziba 

Wykonawcy*) 

 

 

 

…………………………………………………………………………. 

ul: .............................................................  

kod: ..................…………………………… 

miejscowość:……………………………………. 

Czy Wykonawca jest*:  
Mikroprzedsiębiorstwem ☐   

Małym przedsiębiorstwem ☐ 

Średnim przedsiębiorstwem ☐  

Dużym przedsiębiorstwem ☐ 

*Wykonawca zobowiązany jest to podania swojego statusu – informacja 

obowiązkowa do Prezesa UZP 

*) w przypadku konsorcjum 

wpisać nazwę i siedzibę partnera 

oraz wpisać lidera 

 

………………………………………………………………………....... 

ul: .............................................................  

kod: ..................…………………………… 

miejscowość:……………………………………. 

Forma prowadzonej 

działalności/ nr KRS- 

jeżeli dotyczy  

 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub 

organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)……………………………………………………………….. 

NIP/REGON 
……………………………../……………………………………. 

 

Adres do korespondencji 

(jeżeli jest inny niż adres 

siedziby) 

 

ul: .............................................................  

kod: ..................…………………………… 

miejscowość:……………………………………. 

Osoba odpowiedzialna za 

kontakty z Zamawiającym 
…………………………………………………… 

Dane teleadresowe na które 

należy przekazywać 

korespondencję związaną z 

niniejszym postępowaniem 

e- mail: ………………………………….. 

tel.:      …………………………………..  
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II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Składam ofertę na zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

 

DOSTAWA AMBULANSU SPECJALISTYCZNEGO „P”  

SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA DOT. KONSTRUKCJI I 

WYPOSAŻENIA TYPU C WG PN-EN 1789:2008 

 

 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu 

 

III. CENA, TERMIN DOSTAWY, GWARANCJA 

Cena oferty zgodnie z formularzem asortymentowo - cenowym do formularza ofertowego 

stanowiącego Załącznik nr 1.1 wynosi: 

 

Cena brutto  ………………………….. zł 

Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie ……-……-2023 r. 

Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielam 24 miesięcznej gwarancji.  

 

UWAGA: Termin wykonania przedmiotu nie może być dłuższy niż 31-03-2023 r. 

 

Wynagrodzenie należne z tytułu  niniejszego postępowania należy przelać na rachunek bankowy o 

następującym numerze [_..................................................................................................................._] 

prowadzone przez bank[_..................................................................................................................._] 

 

IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że: 

1. zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w SWZ oraz projekcie umowy; 

2. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania i dostawy przedmiotu 

zamówienia;  

3. uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ; 

4. wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze 

świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania 

korzyści majątkowych. 

5. wybór mojej oferty będzie/nie będzie*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego (w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa należy wskazać nazwę rodzaj 

towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, wskazując jego wartość bez kwoty 

podatku.  

      *) wybrać odpowiednio   

6. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub   art. 14 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1), zwanym dalej „RODO" - wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu i w oparciu o dane informacyjne zawarte w Rozdziale XXIII SWZ  

V. ZOBOWIĄZANIA  WYKONAWCY W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA 

W przypadku przyznania zamówienia  zobowiązuję się do: 
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1. zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;  

2. zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w ofercie; 

3. wyznaczenia osoby do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu 

zamówienia : .............................................  e-mail: ……….................…. tel./fax:.............................;  

4. wyznaczenia osoby do podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia: 

......................................  e-mail: ……….................…. tel./fax. .............................; 

przyjęcia i potwierdzenia zgłoszenia usterki przedmiotu zamówienia faksem bądź mailem na adres 

serwisu gwarancyjnego znajdującego się w ................................. tel. …………………, fax. 

........................., e-mail: .......................................... 

VI. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy) 

Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie/wykonać przy 

udziale podwykonawców*). 

**)Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami: 

1) ..………………………….w zakresie ……………………………………………………….. 

       2) …………………………….w zakresie ………………………………………………………… 

**) wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców  

VII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 

11 września  2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zastrzegam, że 

informacje: 

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

(wymienić czego dotyczy) 

zawarte są w następujących dokumentach: 

..........................................................................................................................................................., które 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy  

z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) i nie mogą być 

udostępniane innym uczestnikom postępowania. 

Jednocześnie wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ponieważ: 

UZASADNIENIE 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Uwaga:  

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym 

napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu 

w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze. 

VIII. SPIS TREŚCI 

 

Integralną część oferty stanowią:  

1) ............................................................................................................................................. 

2) ............................................................................................................................................ 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach 

 

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

(Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania 

Wykonawcy) 
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 nazwa wykonawcy  Szp/FZ – 414/2022 

 Formularz asortymentowo – cenowy   

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia 
Typ/ 

producent 

jedn. 

miary 
Ilość 

cena 

jednostkowa 

netto 

wartość 

netto 
VAT % 

cena 

jednostkowa 

brutto 

wartość 

brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
 

        

2 
         

    
 

 

 

 

 



1 

 

Załącznik nr 2 do SWZ 

Nr sprawy Szp/FZ – 414/2022 

 

UMOWA WZÓR 

 

W dniu ……….r. we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z 

siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 

w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego  NIP 895-16-45-574, REGON 000977893 reprezentowanym przez: 

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a: 

……………. – prowadzącą działalność na podstawie …………., NIP …….,  REGON ……… 

reprezentowanym przez: 

………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

ostała zawarta umowa o następującej treści : 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie podstawowym bez negocjacji (sygnatura 

sprawy Szp/FZ – 414/2022) zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązuje 

się do dostawy ambulansu specjalistycznego „P” do transportu medycznego i między szpitalnego 

spełniającego wymagania dot. konstrukcji i wyposażenia typu C wg PN-EN 1789:2008 w ilości 1 szt. 

wraz z wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu - zwanego 

dalej Szpitalem, zgodnie z ofertą przetargową będącą załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Szczegółowe zestawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia zostało określone w 

załączniku nr 2 do umowy. 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA USŁUGI 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy w terminie do 31-03-

2022r. przy czym dostawa ambulansu nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 30-12-2022 r. 

2. Za datę zrealizowania umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów określonych w ust. 1 w przypadku uzyskania 

przez Zamawiającego pisemnej zgody Instytucji Dotującej. 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad, zgodny z aktualną 

Normą PN-EN 1789:2008 oraz z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 2 do niniejszej 

umowy, odpowiadają przepisom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w 

sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do 

ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1849), oraz 

zgodnie z przepisami Działu III Rozdział 1a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.), oraz z przepisami Ministra Infrastruktury 

z dnia 31 grudnia 2002 roku - w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia (Dz. U. tekst jednolity z 2016 r. poz. 2022, z póz. zm.) i posiadają 

niezbędne homologacje, a także z pozostałymi obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa. 

2. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin protokolarnego odbioru pojazdu oraz wyposażenia. Po 

dokonaniu protokolarnego odbioru przez Zamawiającego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

fakturę za ambulans. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania kompletnego ambulansu z zabudową specjalistyczną i 

wyposażeniem opisanym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy oraz do przeszkolenia 

upoważnionych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji ambulansu, na własny 

koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przeszkolenie to  powinno się odbyć nie później niż 

do 31 marca 2023 r. 

4. Wraz z ambulansem dostarczone zostaną wszystkie dokumenty opisane w załączniku nr 1. do 

niniejszej umowy, konieczne do eksploatacji i obsługi ambulansu. Wraz z dostawą przedmiotu umowy 

http://póz.zm/
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Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty konieczne do użytkowania ambulansu , 

w szczególności: 

  instrukcje obsługi ; 

  warunki gwarancji( książki, karty, paszporty techniczne); 

  informacje o warunkach serwisu w okresie pogwarancyjnym; 

  wymagane obowiązującymi przepisami : świadectwo homologacji ambulansu; książkę serwisową, 

atesty; certyfikaty zgodności z normami PN-EN 1789:2021-02 i PN-EN 1865-1 + Al. 

  potwierdzenie pozytywnie przeprowadzonych dynamicznych badań wytrzymałościowych (wg 

wymań określonych w normie PN-EN 1789:2021-02) wykonane przez jednostkę notyfikowaną. 

5. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia, niekompletności lub utraty przedmiotu 

umowy, aż do chwili potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru kompletnie zabudowanego 

ambulansu wraz z wyposażeniem. 

6. Protokolarny odbiór kompletnego ambulansu wraz ze sprzętem i kompletną dokumentacją oraz 

przeprowadzonym szkoleniem będzie równoznaczny z odbiorem całości zrealizowanego przedmiotu 

umowy. 

§ 4 

WARUNKI GWARANCJI 

1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na ambulans, zabudowę specjalistyczną oraz 

dodatkowe wyposażenie specjalistyczne ambulansu zamontowane wewnątrz oraz na zewnątrz. 

2. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek awarii Zamawiający zgłasza Wykonawcy awarię oraz 

konieczność wykonania naprawy telefonicznie i potwierdza to poprzez wysłanie do Wykonawcy 

zgłoszenia fax. lub pocztą e-mail. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych i w ramach rękojmi pojazdów, 

zabudowy specjalistycznej oraz wyposażenia medycznego, opisanego w załączniku nr 2 do niniejszej 

umowy, w jak najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia awarii. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia przez Zamawiającego naprawy gwarancyjnej ambulansu, 

zabudowy specjalistycznej lub wyposażenia medycznego opisanego w załączniku nr 2 do niniejszej 

umowy, w siedzibie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 72 godz. od czasu zgłoszenia 

awarii. 

5. W przypadku zaistnienia awarii zabudowy specjalistycznej lub wyposażenia ambulansu, których 

naprawa nie jest możliwa w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający dostarczy ambulans lub element 

wyposażenia medycznego do naprawy do serwisu wskazanego przez Wykonawcę, na koszt 

Wykonawcy. 

6. Jeżeli Wykonawca lub wskazany przez niego podmiot nie wykona naprawy gwarancyjnej w terminie 

wyznaczonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany podstawić bezpłatnie do 

dyspozycji Zamawiającego, do czasu wykonania naprawy sprawny ambulans zastępczy lub element 

wyposażenia, spełniający wymagania opisane w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zostanie obciążony ewentualnymi kosztami napraw ambulansu lub elementu 

wyposażenia wymienionego w ust. 6 niniejszego paragrafu, niewynikających z winy Zamawiającego 

lub normalnego zużycia eksploatacyjnego. 

8. Jeżeli w przypadku opisanym w ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca nie podstawi ambulansu 

zastępczego lub elementu wyposażenia spełniającego opisane w załączniku nr 2 wymagania, 

Zamawiający może wynająć, do czasu wykonania naprawy ambulans lub element wyposażenia 

spełniający takie wymagania obciążając kosztami Wykonawcę. 

9. Okres gwarancji rozpoczyna bieg odpowiednio od dnia podpisania protokołów odbioru ambulansu 

oraz zabudowy specjalistycznej z wyposażeniem ambulansów. 

10. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania usterek przedmiotu umowy telefonicznie i 

potwierdzenia zgłoszenia faksem bądź mailem, na adres serwisu gwarancyjnego Wykonawcy 

znajdującego się w ................................. tel. …………………, fax. ........................., e-mail: 

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

11. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego na 

adres e - mail podany na zgłoszeniu. 

 

§ 5 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zobowiązuje się do: 
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1) odebrania pojazdu zgodnego z warunkami i parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 

2 do niniejszej umowy wraz z dokumentami niezbędnymi do rejestracji i ubezpieczenia pojazdu 

(karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji) w siedzibie zamawiającego przy ul. 

Kamieńskiego 73a we Wrocławiu, 

2) terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą 

i kwotami podanymi w formularzu cenowym, 

 

§ 6 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi ogółem: 

 

    ................. zł netto 

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

................. zł brutto 

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

 

 

w tym:  

 

................. zł netto 

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

................. zł brutto 

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

 

2. Podana w ust.1 niniejszego paragrafu cena zawiera: wszystkie koszty realizacji zamówienia oraz 

podatki i cła ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty transportu i inne. 

3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego protokół 

odbioru przedmiotów umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do umowy. 

4. Faktura może być wystawiana i przesyłana do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej 

w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z 

postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1666). 

5. Zamawiający używa platformy elektronicznego fakturowania prowadzonej przez brokera Infinite. 

Faktury powinny być wystawiane na numer PEPPOL GLN 5907713301330. Zmiana platformy nie 

wymaga zmiany umowy. Zmiana jest skuteczna od chwili zawiadomienia Wykonawcy przez 

Zamawiającego o dokonaniu zmiany. Informacja w tym zakresie przekazywana jest droga mailową.  

6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 60 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Wynagrodzenie 

będzie płatne przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze 

[_....................................................._] prowadzony przez [_....................................................._], 

znajdujący się w elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. „białej liście podatników VAT”, 

dostępnym  w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji 

Skarbowej 

7. W przypadku gdy na moment realizacji płatności rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze 

zgodnie z ust. 6 powyżej nie będzie znajdował  się w ww. elektronicznym wykazie podatników VAT na 

tzw. „białej liście podatników VAT”, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania 

regulowania płatności do Wykonawcy. Wykonawca w takim przypadku nie jest uprawniony do 

obciążenia Zamawiającego odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

8. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 

ustawy z dani 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2022 poz. 931 ze zm.) ze 

szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących mechanizmów podzielonej płatności, pod 

rygorem wstrzymania się przez Zamawiającego z zapłata wynagrodzenia do czasu wystawienia faktury 

w sposób prawidłowy. W wypadku wstrzymania się z płatnością z przyczyn opisanych powyżej 
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Wykonawcy nie będzie przysługiwały odsetki za opóźnienie w płatności. Za wszelkie szkody powstałe 

w związku z naruszeniem zapisów niniejszego ustępu odpowiada w pełnej wysokości Wykonawca. 

 

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:  

1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% 

wartości umowy brutto, 

2) w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu 

umowy brutto, za każdy dzień zwłoki,  

3) w przypadku nie wykonania naprawy gwarancyjnej ambulansu, zabudowy specjalistycznej lub 

wyposażenia medycznego w maksymalnym terminie określonym w §4 ust. 4 umowy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł, za każdy dzień zwłoki, 

2. Łączna wysokość kar umownych jakie mogą być nałożone na Wykonawcę nie może przekroczyć 20% 

łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w par. 6 ust. 1 umowy.  

3. Ze względu na fakt, że niniejsze zamówienie publiczne finansowane jest ze środków pochodzących z 

dotacji, Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli przedmiot umowy nie zostanie zrealizowany w 

terminie określonym w §2 ust. 1 umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niezrealizowanie 

przedmiotu umowy w terminie, będzie skutkowało utratą przez Zamawiającego dotacji. 

4. Kary umowne mogą zostać  potrącone z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, po 

uprzednim wystawieniu noty księgowej przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega, że niezależnie od kar umownych może dochodzić odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

§ 8 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie/ przy pomocy podwykonawców. 

2. W przypadku wykonania umowy przez podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do nadzoru oraz 

koordynacji prac zleconych podwykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia 

lub zaniedbania podwykonawcy i ich pracowników z pomocy, z których korzysta przy realizacji 

niniejszej umowy, jak za działania, uchybienia lub zaniedbanie własne. 

§ 9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY/WYPOWIEDZENIE UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy  w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w 

ust. 1 niniejszego paragrafu.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.  

 

§ 10 

ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku zmiany stawek podatku VAT dotyczących przedmiotu zamówienia w trakcie trwania 

niniejszej umowy, ceny zostaną zmienione w dniu wejścia w życie stosownego rozporządzenia lub 

ustawy, z tym zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, natomiast cena netto pozostanie 

niezmienna. 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 

mowa w ust. 2, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z 

terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 

towaru i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana 

stawki podatku od towaru i usług. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany — z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 - 

postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w następującym zakresie 

1) obniżenia kwoty, o której mowa w §6 ust. 1, w przypadku obniżenia stawki podatku od towaru i 

usług; 
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2) zastąpienia towaru zaoferowanego na etapie przedmiotowego postępowania przetargowego, 

dostarczonego w ramach realizacji niniejszej Umowy, towarem nowym, posiadającym co 

najmniej takie same parametry jakie posiada towar będący podstawą wyboru oferty 

Wykonawcy, w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji dotychczas dostarczonego 

towaru, pod warunkiem, że cena wprowadzonego towaru nie ulegnie zwiększeniu. Wówczas 

Wykonawca może zaproponować do akceptacji Zamawiającego inny towar spełniający co 

najmniej wszystkie warunki zamówienia wynikające z dokumentacji postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, przeprowadzonego przez Zamawiającego. Propozycję zmiany 

Wykonawca kieruje do Zamawiającego na piśmie wraz z udokumentowaniem spełnienia 

warunków zamówienia i uzasadnieniem przyczyny proponowanej zmiany. Zamawiający może 

żądać przedłożenia stosownej dokumentacji; 

3) obniżenia ceny jednostkowej produktu; 

4) zmiany danych lub przekształcenia Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, przejęcia, 

fuzji, zmiany formy prawnej ); 

5) zmiany nazwy produktu przy zachowaniu pełnej zgodności jego parametrów technicznych; 

6) zmiany podyktowane wejściem w życie nowych przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ 

na realizację umowy. 

5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, w każdym przypadku wyklucza się takie zmiany umowy, które 

byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, chyba, że wynika to z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

6. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami ; do 

skuteczności tych zmian wymagane jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony. Do chwili 

zawiadomienia o zmianie teleadresowych korespondencję przesłaną na dotychczasowy adres 

uznaje się za doręczoną ; 

3) udzielenie zamówień dodatkowych w przepisach o zamówieniach publicznych. 

§ 11 

OSOBY DO KONTAKTU 

1. Zamawiający do nadzoru nad realizacją umowy wyznacza: …………………………….. 

2. Strony zobowiązują się do współdziałania w realizacji przedmiotu umowy. 

3. Strony wyznaczają niżej wymienione osoby do realizacji umowy: 

a) ze strony Zamawiającego …………….. 

b) ze strony Wykonawcy - …………………….. 

 

§ 12 

SIŁA WYŻSZA 

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, 

nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w 

szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia 

epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, 

zarządzenia organów państwa itp.  

2. Konflikt zbrojny trwający na terytorium Ukrainy jak i kolejna „fala” zachorowań na SARS-CoV-2, jak i 

skutki tych zdarzeń, nie będą uważane za przejawy siły wyższej.  

3. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o 

czas trwania siły wyższej.  

4. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może 

należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o 

zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po 

zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w 

stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych 

alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej. 

 

§ 13 

RODO/POUFNOŚĆ  

Wykonawca zobowiązuje się do: 
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1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji/ danych otrzymanych i uzyskanych w związku z 

wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy oraz do wykorzystywania przedmiotowych informacji/ 

danych jedynie w celach wskazanych w niniejszej umowie, 

2) przekazywania, ujawniania oraz wykorzystywania informacji/ danych otrzymanych przez Wykonawcę 

od Zamawiającego, związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy tylko wobec podmiotów 

uprawnionych  na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową, 

3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób personelu 

Wykonawcy, która podczas wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiającego, wejdzie w 

posiadanie informacji/ danych (w szczególności danych osobowych) nie ujawni stronom trzecim, ich 

źródła, zarówno w całości, jak i w części, a także nie sporządzi kopii, ani w jakikolwiek inny sposób 

informacji tych i danych osobowych nie powieli, 

4) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, 

5) podejmowania wszelakich kroków i działań w celu zapewnienia, że w sytuacji gdy podczas 

wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiającego, personel Wykonawcy wejdzie w posiadanie 

informacji/ danych (w szczególności danych osobowych), dokumentów bądź innych nośników z 

informacjami/ danymi, w odpowiedni sposób je zabezpieczy i niezwłocznie powiadomi (przekaże) 

zabezpieczone informacje/ dane, dokumenty bądź nośniki administratorowi danej instytucji, 

przełożonemu, bądź Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych Zamawiającego, 

 

§14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności na osobę trzecią za zgodą podmiotu tworzącego. 

3. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 8 

umowy który wymaga zawiadomienia Stron. 

4. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

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

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – oferta 

Załącznik nr 2 – szczegółowe zestawienie parametrów technicznych przedmiotu umowy 

Załącznik nr 2 – wzór protokołu odbioru 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 

WYKONAWCA: 

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

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

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

Nazwa 

ZAMAWIAJĄCY: 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

 we Wrocławiu 

ul. H. Kamieńskiego 73A;  

51-124 Wrocław 

I. DOSTAWA 

W związku z realizacją umowy nr  …………….....  z dnia .........................................zawartej w wyniku 

przeprowadzonego postępowania przetargowego – znak postępowania: Szp/ZP-414/2022 

w dniu .................przeprowadzono odbiór wymienionego niżej dostarczonego sprzętu: 

 
Nazwa przedmiotu zamówienia 

 
Nazwa urządzenia, nazwa handlowa 

   
Producent Rok produkcji Kraj 

pochodzenia  Elementy składowe: 

Nazwa, nazwa handlowa 
Typ, oznaczenie katalogowe / 

Producent 

Nr seryjny 

(fabryczny) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Wymieniony ambulans został dostarczony uruchomiony i przetestowany. 

Sprzęt medyczny jest gotowy do użytkowania. *) jeżeli dotyczy  

Dostarczono dokumentację obsługi w języku polskim. (wersja papierowa i cyfrowa) 

Udzielono gwarancji w wymiarze ............... miesięcy. 

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z datą podpisania protokołu odbioru*)   przekreślić jeśli nie dotyczy 

Pozostałe warunki gwarancji zgodnie z zapisami umowy. 

II. PRZEGLĄD GWARANCYJNY 

Następny przegląd gwarancyjny odbędzie się …………………………………………………………. 

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

Uwagi:………………………………………………………………………………………………….. 

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

III. INSTRUKTAŻ 

W związku z przekazaniem do użytkowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we 

Wrocławiu przy ul. H. Kamieńskiego 73A sprzętu medycznego  

typu:  ................................................................ 

wyprodukowanego przez:............................................................. 

 

W dniu (dniach): .........................     udzielono użytkownikom instruktażu w zakresie: 

WZÓR PROTOKÓŁU ODBIORU  
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- obsługi i użytkowania, 

- .................................................................................................................................. 
- .................................................................................................................................. 

 

Osoby objęte instruktażem: 

l.p. imię i nazwisko podpis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

Instruktaż przeprowadzony został przez przedstawiciela firmy: 

 nazwa:  ........................................................................................... 

 adres:    .......................................................................................... 

 kontakt:  .......................................................................................... 

Przeprowadzony instruktaż pozwoli na prawidłową i bezpieczną eksploatację sprzętu przez użytkowników. 

Osoby prowadzące instruktaż: 

l.p. imię i nazwisko podpis 

1.   

2.   

 

Uwagi:……………………………………………………........….......………………………… 

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

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Ze strony Wykonawcy: 

 

 

 

 

Imię, nazwisko, podpis 

Ze strony Zamawiającego: 

 

 

 

 

Imię, nazwisko, podpis 

 



Załącznik nr 3 do SWZ 

Szp/FZ – 414./2022   

 
 

1 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 UPZP 

 

Dane Wykonawcy  

Nazwa i adres Wykonawcy 

(Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum) 

[……]  

Nazwa i adres Partnera/-ów  

(w przypadku Konsorcjum) 

[……] 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL 

……..………………………. 

REGON:………………………………….. 

[……] 

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  podstawowym bez negocjacji pn.:  

 

DOSTAWA AMBULANSU SPECJALISTYCZNEGO „P”  

SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA DOT. KONSTRUKCJI I 

WYPOSAŻENIA TYPU C WG PN-EN 1789:2008 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  

Oświadczam, że: 

nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

Oświadczam, że: 

nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp. 

Oświadczam, że: 

nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1  ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie 

podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art.………….ustawy Pzp  

(podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art.108 

ust.1 pkt 1, 2, 5, 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy 

Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………… 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
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 (Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum 

albo upoważniona osoba przez Wykonawcę) 

  

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

(Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania 

Wykonawcy) 

 

 

 Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 

Rozdziale XVI SWZ -  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

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. 

 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 

internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 

dokumentacji)……………………………………………………………….. 

 

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby 

Podwykonawstwo:  

Czy Wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 

podwykonawstwo jakiejkolwiek części 

zamówienia ? 

 

[  ] Tak  

[  ] Nie 

(jeżeli  TAK , proszę podać wykaz 

proponowanych podwykonawców) 

Nazwa i adres 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, REGON 

[…….] 

[…….] 

Oświadczam, że: 

podwykonawcy, którzy będą uczestniczyć w 

realizacji przedmiotu zamówienia nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia 

 

[] Tak  

 

Oświadczenie dotyczące podanych informacji 

Oświadczam, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997r. 

(Dz. U. z 2022 r. poz.1138), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

poważnego wprowadzenia Zamawiającego w błąd.  



 

Załącznik nr 4 do SWZ 

Nr sprawy Szp/FZ – 414/2022 

 

 

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych  

 

Przedmiot zamówienia – Ambulans typu P  
Nazwa własna …………………………………………………………........................………… 

Oferowany model ………………………………………………………….................................. 

Producent …………………………………………………………………………...................... 

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................... 

Rok produkcji - 2022 

 

 

Lp. Parametr wymagany TAK/NIE* Parametr 
oferowany* 

1 2 3 4 
I. NADWOZIE 

1. Typ “furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do max 3,5 t 
częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu, 
z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit 
zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. 
Ściany i sufit wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa. 

TAK  

2. Przystosowany do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej wraz z 
kierowcą oraz  1 osoby w pozycji leżącej na noszach. 

TAK  

3. Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy 
z obowiązującą wersją normy PN EN 1789 lub równoważnej , 
wyposażona w dwa pojedyncze fotele z zagłówkami, fotel kierowcy  i 
pasażera z regulacją wysokości, podłokietnikiem oraz regulacją 
lędźwiową, wyposażone w bezwładnościowe trzypunktowe pasy 
bezpieczeństwa. 

TAK  

4. Dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy dywaniki gumowe 
zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze. 

TAK  

5. W kabinie kierowcy 2 gniazda 12V (tzw. gniazda zapalniczki) i dwa 
gniazda USB. 

TAK  

6. Układ kierowniczy ze wspomaganiem. TAK  

7. Kierownica z regulacją w co najmniej jednej płaszczyźnie np. góra-
dół. 

TAK  

8. Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera. TAK  

9. Drzwi boczne prawe przedziału medycznego – przesuwane do tyłu z 
otwieraną szybą, ze stopniem stałym wewnętrznym lub elektrycznym 
zewnętrznym automatycznie chowanym przy zamykaniu drzwi. 

TAK  

10. Dodatkowe drzwi boczne usytuowane za kierowcą za którymi 
znajduje się oświetlony schowek  (oddzielony od przedziału 
medycznego) wraz z uchwytami (mocowaniami) na dwie butle 
tlenowe 10l, krzesełko kardiologiczne z systemem   płozowym i deskę 
ortopedyczną dla dorosłych. 

TAK  

11. Drzwi tylne wysokie, dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane na boki 
do kąta min. 250°, wyposażone w ograniczniki i blokady położenia 
skrzydeł, oraz w światła awaryjne włączające się automatycznie przy 
otwarciu drzwi. 

TAK  

12. System elektrycznego wspomagania domykania drzwi przesuwnych 

prawych do przedziału medycznego i drzwi przesuwanych lewych do 

zewnętrznego schowka. 

Tak – 10 pkt 
 Nie – 0 pkt 

 

13. Stopień tylny wejściowy antypoślizgowy, spełniający rolę zderzaka. TAK  

14. Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem. 
Minimum 2 piloty zdalnego sterowania centralnym zamkiem. 

TAK  

15. Autoalarm i immobiliser. TAK  



16. Reflektory przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania. TAK  

17. Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy. TAK  

18. Elektrycznie sterowane lusterka boczne, TAK  

19. Pełnowymiarowe koło zapasowe.  Zestaw 4 szt. kół wraz z oponami 
zimowymi. Jeśli ambulans fabrycznie będzie wyposażony w opony 
letnie lub wielosezonowe to dodatkowo Wykonawca dostarczy  koła 
zimowe jeśli będzie wyposażony w koła zimowe Wykonawca 
dostarczy  koła letnie.  

TAK  

20. Kolor nadwozia żółty zgodny z  aktualnie obowiązującą normą PN EN 
1789. 

TAK  

21. Radio z odtwarzaczem USB,  CD lub MP3 z głośnikami w kabinie 
kierowcy i przedziale medycznym min. 2.                           
Radio z możliwością bezprzewodowego podłączenia telefonu 
(Bluetooth). 

TAK  

22. Fabryczny zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 litrów. 
 

TAK  

23. W kabinie kierowcy panel sterujący ( zamontowany w miejscu 
widocznym i łatwo dostępnym dla kierowcy): 
- informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia silnika z 
powodu podłączenia ambulansu do sieci 230V, 
- informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora 
Rozruchowego oraz dodatkowego służącego do zasilania w przedziale 
medycznym, 
-sygnalizacją świetlną i dźwiękową (lub sterowanie za pomocą 
manipulatora sygnalizacji uprzywilejowania). 

TAK  

24. Kierunkowskazy na lusterkach lub na bocznych przednich  
błotnikach.   

TAK  

II. SILNIK  I NAPĘD 

1. Moc silnika min 160KM  o maksymalnym momencie obrotowym min 
360 Nm. 

TAK  

2. Pojemność silnika min. 1900 cm3. TAK  

3. Silnik spełniający wymagania emisji spalin EURO 6. TAK  

4. Napęd  4 x 2  TAK  

III.  UKŁAD HAMULCOWY 

1. Z systemem ABS – zapobiegający blokowaniu kół w trakcie 
awaryjnego hamowania. 

TAK  

2. Z systemem ESP – stabilizacji toru jazdy. TAK  

3. Z systemem ASR – zapobiegający poślizgowi kół w trakcie ruszania. TAK  

IV. ZAWIESZENIE 

1. Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, 
stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające 
odpowiedni komfort transportu pacjenta. 

TAK  

2. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione, dostosowane do funkcji 
ambulansu sanitarnego. 

TAK  

V. WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

1.  Trójkąt ostrzegawczy. 2 szt.  TAK  

2. Narzędzia: podnośnik, klucz do zmiany kół (inne podać jakie). TAK  

3.  Dwa urządzenia do wybijania szyb z możliwością przecinania pasów 
bezpieczeństwa w ( po jednym w kabinie kierowcy i przedziale 
medycznym). 

TAK  

4. Gaśnice 2  sztuki. TAK  

5. Przednie i tylne czujniki parkowania. Tak – 10 pkt 
 Nie – 0 pkt 

 

6 Tylna kamera parkowania Tak – 10 pkt 
 Nie – 0 pkt 

 

VI. NADWOZIE – PRZEDZIAŁ MEDYCZNY 

1. Izolacja termiczna i akustyczna ścian i sufitu. TAK  

2. Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze TAK  



główne, o powierzchni antypoślizgowej, połączona szczelnie z 
zabudową ścian, łatwo zmywalna. 

3. Ściany boczne przedziału medycznego mają być przystosowane do 
zamocowania wyposażenia. 

TAK  

5. Ściany boczne i sufit pokryte  tworzywem sztucznym, łatwo 
zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. 

TAK  

6. Na prawej ścianie min. 1 fotel obrotowy ze zintegrowanym 
zagłówkiem (Zamawiający dopuszcza zagłówki regulowane), 
fotel/fotele wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy 
bezpieczeństwa i zagłówki, z regulowanym oparciem pod plecami 
(regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). 
Wszystkie fotele wykonane z materiału łatwo zmywalnego. 

TAK  

7. Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy 
umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu 
siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), 
bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym 
oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres 
regulacji). Fotel z przesuwem umożliwiając w ten sposób swobodny 
dostęp do plecaka/ torby medycznej umieszczonej w schowku na 
lewej ścianie przedziału medycznego. Zamawiający nie określa w jaki 
sposób przesuw fotela winien być realizowany. Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne konstrukcyjnie . Fotel wraz z 
systemem przebadany na zgodność z REG 14 dla typu pojazdu w 
odniesieniu do kotwiczeń pasa bezpieczeństwa i REG 17 dla typu 
pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań. Typ  
pojazdu- oznacza oferowana marka i model pojazdu.   

TAK   

8. Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę 
kierowcy od przedziału medycznego, wyposażona w drzwi 
przesuwne z otwieranym oknem lub z oknem stałym z otworami, 
umożliwiające swobodne poruszanie się pomiędzy pomieszczeniem 
medycznym a kabiną kierowcy. Konstrukcja i działanie drzwi zgodne 
z wymogami normy PN EN 1789. 

TAK  

9. Zabudowa meblowa umożliwiająca umieszczenie w niej sprzętu i 
wyposażenia wyszczególnionego w aktualnej normie PN EN 1789 dla 
ambulansu typu C.   

TAK  

10. Na ścianie lewej szyna wraz z trzema panelami do mocowania 
uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylatora, 
respiratora, pompy infuzyjnej. Panele mają mieć możliwość 
przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia w/w 
sprzętu medycznego wg uznania. Zamawiający nie dopuszcza 
mocowania na stałe uchwytów do w/w sprzętu medycznego 
bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. 

TAK  

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

TAK  

12. Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz urządzeń przed ich  
niekontrolowanym otwieraniem i przemieszczaniem w czasie jazdy, 
gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. 

TAK  

13. W przedziale medycznym zamontowany panel sterujący spełniający 
następujące funkcje: 

- z funkcją zegara i kalendarza (aktualny czas, aktualna data),/ 
Zamawiający dopuszcza aby funkcja wyświetlania daty i zegar 
nie były zintegrowane z panelem sterującym, 

- sterowanie oświetleniem wewnętrznym przedziału medycznego, 
- sterowanie układem ogrzewania przedziału medycznego, 
- informujący o temperaturze przedziału medycznego, 
- sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji przedziału 

medycznego, 
-możliwość sterowania oświetleniem zewnętrznym i 

wewnętrznym z paneli przy drzwiach wejściowych do 
przedziału medycznego. 

Zamawiający dopuszcza każdy typ panelu sterującego. 
 

TAK  

14. Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 3 szt. pojemników. TAK  



 

15. Sufitowe i ścienne uchwyty dla personelu medycznego. 
 

TAK  

16. Instalacja tlenowa z panelem z 2 punktami poboru na ścianie lewej, z 
butlami stalowymi 10l, reduktorami na butlę ( 2 szt.) oraz z 
przepływomierzem wpinanym do gniazda AGA  ( 1 szt.) oraz 
nawilżaczem (1 szt.). 

TAK  

17. Podstawa (laweta) pod nosze  główne mechaniczna, posiadająca 
płynny przesuw boczny, z wysuwem na zewnątrz pojazdu 
umożliwiającym wjazd noszy na lawetę oraz z możliwością 
ustawienia pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga  (podać 
markę i model). 

TAK  

18. Okna w przedziale medycznym pokryte w 2/3 wysokości folią 
półprzezroczystą. 

TAK  

19. Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz urządzeń przed ich 
niekontrolowanym otwieraniem i przemieszczaniem w czasie jazdy, 
gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. 

TAK  

20. Kosze na śmieci i miejsca na pojemniki na materiał niebezpieczny w 
zabudowie meblowej. 

TAK  

21. Co najmniej 2 sufitowe punkty świetlne typu LED nad noszami, z 
regulacją kąta padania światła + oświetlenie punktowe typu LED blatu 
roboczego. 

TAK  

22. Automatyczne włączenie/ wyłączenie oświetlenia ( jednej sekcji) po 
otwarciu/ zamknięciu drzwi przedziału pacjenta, możliwość 
włączania/ wyłączania oświetlenia z paneli umieszczonych przy 
drzwiach wejściowych do przedziału medycznego. 

TAK  

23.  Rozmieszczenie sprzętu zgodne z wymogami normy PN EN 1789. TAK  

VII. OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA 

1. Ogrzewanie kabiny kierowcy i przedziału medycznego 
wykorzystujące ciecz chłodzącą silnik. 

TAK  

2. Niezależny od pracy silnika i układu chłodzenia silnika system 
ogrzewania przedziału medycznego o mocy min. 5,0 kW ( proszę 
podać markę i model). 

TAK  

3. Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca 
prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca 
wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju, 
proszę podać markę, model i wydajność w m3). 

TAK  

4. Klimatyzacja dwuparnikowa, oddzielna dla przedziału medycznego i 
kabiny kierowcy , z możliwością ustawienia żądanej temperatury. 

TAK  

5. Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego – grzejnik elektryczny 
z sieci 230V o mocy min. 2,0 kW (podać markę i model). 

TAK   

6. Urządzenie do podgrzewania silnika ułatwiające rozruch silnika w 
trudnych warunkach zimowych (grzałka w bloku lub układzie 
chłodzenia). 

Tak – 10 pkt 
 Nie – 0 pkt 

 

VIII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I OŚWIETLENIE 

1. Układ zasilania zewnętrznego 230V z zabezpieczeniem 
uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu 
zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym, z 
wizualną sygnalizacją informującą o podłączeniu do sieci 230V. 

TAK  

2. Przewód zasilania zewnętrznego 230V o długości min. 10m. TAK  

3. Zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180Ah,    z czego 
jeden to akumulator rozruchowy silnika, drugi do zasilania 
pozostałych odbiorników prądu. 

TAK  

4. Automatyczna ładowarka akumulatorowa z sieci 230V, 
umożliwiająca doładowanie obu akumulatorów w czasie postoju. 

TAK  

5. Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich 
odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania dwóch 
akumulatorów w czasie jazdy. 

TAK  

6. Minimum 4 gniazda 230V zamontowane w przedziale medycznym 
umożliwiająca ładowanie i pracę urządzeń zamontowanych w 
ambulansie. 

TAK  



7. Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego 
powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V  zabezpieczonych 
przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru 
prądu umiejscowione na lewej ścianie, oraz 1 gniazdo zasilania 12V 
fabryczne tzw. zapalniczki. 

TAK  

8. Oświetlenie przedziału medycznego: 
- światło rozproszone typu LED lub jarzeniowego  w kolorze 
naturalnym, umieszczone w części sufitowej przedziału 
medycznego, składające się z min. 6  lamp sufitowych lub 2 lamp 
ledowych, zapewniające prawidłowe oświetlenie przedziału 
medycznego, z funkcją przygaszania na czas transportu (tzw. 
oświetlenie nocne, które może być realizowane przez dodatkowe 
lampy LED). 

TAK  

9. Oświetlenie punktowe LED blatu roboczego. TAK  

10. Światła boczne pozycyjne pojazdu. TAK  

11. Urządzenia zamontowane w procesie adaptacji pojazdu bazowego 
na ambulans sanitarny nie będą powodowały zakłóceń 
elektromagnetycznych które mogą mieć wpływ na pracę urządzeń 
systemu łączności oraz urządzeń medycznych przeznaczonych do 
pracy w ambulansie. 

TAK  

IX. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE 

1. Belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do 
oświetlania przedpola pojazdu. 
 

TAK  

2. W tylnej części dachu pojazdu min. jedna lampa typu kogut w kolorze 
niebieskim ze światłem typu LED. 
 

TAK  

3. Dwie niebieskie lampy LED, zamontowane w atrapie chłodnicy. 
Dwie niebieskie lampy LED zamontowane w błotnikach lub 
lusterkach o świetle rozproszonym.  

TAK  

4. Sygnalizacja dźwiękowa modulowana o mocy min. 100 W z 
możliwością podawania komunikatów głosem, zgodna z 
obowiązującymi przepisami. 
 

TAK  

5. Głośnik zamontowany w pasie przednim (odporny na warunki 
atmosferyczne i zachlapanie). Podać markę i model wzmacniacza i 
głośnika. Nie dopuszcza się głośnika zamontowanego w komorze 
silnika. 

TAK  

6. Dodatkowa sygnalizacja nisko tonowa z dwoma głośnikami o mocy 
minimum 100 W każdy posiadająca certyfikat zgodności i 
homologacje załączoną na czas pracy od 10 sekund do 30 sekund 
(podać markę i model). 
 

TAK  

7. Oznakowanie zewnętrzne pojazdu zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 18.10.2010r. dotyczące Oznakowania zespołów 
ratownictwa medycznego dla ambulansu typu „P”. Dodatkowo - nazwa 
i adres Zamawiającego umieszczona po obu bokach pojazdu – 
wielkość napisów dostosowana proporcjonalnie do oznakowania 
ambulansu typu P.                                 
Szczegóły oznakowania, logo oraz treść napisów Zamawiający 
uzgodni  z Wykonawcą po podpisaniu umowy. 

TAK  

X.  WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI 

1. Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu 
przewoźnego, wyprowadzenia instalacji do podłączenia radiotelefonu. 
Ambulans wyposażony w radiotelefon przewoźny typu Motorola DM 
4601 (lub równoważny). 

TAK  

2. Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej 
wymogi: 
- zakres częstotliwości -168-170 MHz, 

TAK  



- polaryzacja pionowa, 
- charakterystyka promieniowania –dookólna, 
- dostęp do montażu anteny z przedziału medycznego (klapa 
rewizyjna) 

3. Antena wewnętrzna GPS do radiotelefonu  przewoźnego TAK  

4. Instalacja logiczno-elektryczna wraz z antenami zainstalowanymi w 
kabinie kierowcy w niewidocznym miejscu zamontowane anteny GPS 
i GSM (na słupkach lub podszybiu), przewody doprowadzone do 
miejsca montażu modułu GPS oraz stacji dokującej zakończone 
wtyczkami oraz zasilanie do modułu typu Teltonika lub równoważne  
powinno być przygotowane pod stary i nowy typ - do uzgodnienia po 
rozstrzygnięciu postępowania  i podpisaniu  umowy. 

TAK  

XI.  INNE 

1. Wykonawca dostarcza wraz z pojazdem niezbędne dokumenty do jego 
rejestracji na terenie RP oraz aktualne paszporty do sprzętu 
medycznego. 

TAK  

2. Zamawiający wymaga aby zaproponowany ambulans w dniu 
przekazania posiadał wyłączone ograniczenie prędkości. 

TAK  

1. Zamawiający wymaga przedłożenia kopii aktualnego świadectwa 
homologacji (bez załączników) dla oferowanego przedmiotu 
zamówienia (pojazdu bazowego po wykonanej adaptacji na 
ambulans) czyli pojazdu specjalnego sanitarnego, wydanego na 
podstawie przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie; 

TAK  

2. potwierdzenia (np. sprawozdanie lub certyfikat ) pozytywnie 
przeprowadzonych dynamicznych badań wytrzymałościowych (wg 
wymagań określonych w normie PN-EN 1789) wykonanych przez 
jednostkę notyfikowaną w oferowanym ambulansie. 

TAK  

3. Oferowany ambulans wraz ze sprzętem medycznym spełnia 
wymagania aktualnie obowiązującej normy PN-EN 1789  ( w zakresie 
ambulansu typu „C” i PN-EN 1865 w zakresie odpowiednim do 
prowadzonego postępowania). 

TAK  

4. Oferowany sprzęt medyczny spełnia wymagania ustawy z dnia 20 
maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2017 poz. 211 ze zm). 

TAK  

 

 

 

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy  

 

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie  

oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji 

urządzeń.     

 

……..……..…………………….. 

(podpis i pieczątka imienna osoby 

 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych  

 

Przedmiot zamówienia – Nosze  
Nazwa własna …………………………………………………………........................………… 

Oferowany model ………………………………………………………….................................. 

Producent …………………………………………………………………………...................... 

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................... 

Rok produkcji - 2022 

Lp. Parametr wymagany TAK/NIE* Parametr oferowany* 

1 2 3 4 

1. Wymagane 

2. 

Nosze przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w 
twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą 
ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem 
konturowym profilowanym stabilizującym. 

TAK  

3. 
Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji 
przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni 
brzucha; 

TAK  

4. 
Możliwość płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami 
powyżej 85 stopni; 

TAK  

5. 
Nosze z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych 
zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości 
mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; 

TAK  

6. 
Nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie 
elementy związane z ich obsługą; 

TAK  

7. 
Nosze z poręczami bocznymi składanymi wzdłuż osi długiej 
noszy. 

TAK  

8. 
Wysuwane uchwyty przednie do przenoszenia noszy. 
Dodatkowe uchylne uchwyty z tylnej części ramy noszy. 

TAK  

9. 
Możliwość  wprowadzania noszy na transporter przodem lub 
tyłem do kierunku jazdy; 

TAK  

10. Możliwość złożenia noszy w krzesełko transportowe TAK  

 
11. 

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

TAK  

 
12. 

Materac do noszy wykonany z cienkiego nie sprężynującego 
materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującego  krwi, 
brudu, przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym 
ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; 

TAK 

 

13 
Nosze wyposażone w uprząż pediatryczną  do zabezpieczenia 
niemowląt i dzieci od 4,5 kg do 18 kg podczas transport. 

TAK  

14. 
Obciążenie dopuszczalne noszy min. 250 kg (podać obciążenie 
dopuszczalne w kg noszy oferowanych) 

TAK  

15. 
Waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy 
PN EN 1865 (podać wagę noszy oferowanych w kg); 

TAK  

 

 

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy  

 

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie 

oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji 

urządzeń.     

 

……..……..…………………….. 

(podpis i pieczątka imienna osoby 

 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 



 

 

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych  

 

Przedmiot zamówienia – transporter noszy głównych 
Nazwa własna …………………………………………………………........................………… 

Oferowany model ………………………………………………………….................................. 

Producent …………………………………………………………………………...................... 

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................... 

Rok produkcji - 2022 

Lp. Parametr wymagany TAK/NIE* Parametr oferowany* 

1 2 3 4 

1.  
 Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami, 
umożliwiający wprowadzenie noszy przodem i tyłem do kierunku 
jazdy; 

 
      TAK 

 

2.  regulację wysokości w min. sześciu poziomach; TAK  

3.  możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i 

Fowlera na min 3 poziomach pochylenia); 
TAK 

 

4.  

wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150mm, wszystkie 
koła jezdne skrętne w zakresie 360 stopni umożliwiające jazdę 
na wprost oraz prowadzenie bokiem z możliwością 
automatycznej blokady kierunku do jazdy wprost;                     
wszystkie kółka jezdne umożliwiające jazdę zarówno w 
pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych 
nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach).                                     
Podać średnicę kółek w mm); 

TAK 

 

5.  min. 2 kółka tylne wyposażone w hamulce; TAK  

6.  
obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg; (podać 
oferowane obciążenie transportera); 

TAK  

7.  
transporter musi posiadać trwale oznakowane graficznie 
elementy związane z jego obsługą; 

TAK  

8.  
transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez 
wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez 
zabezpieczenie go środkami antykorozyjnymi; 

TAK  

9.  
waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 
1865 lub równoważnej (podać wagę transportera w kg); 

TAK  

 

 

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy  

 

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie  

oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji 

urządzeń.     

 

……..……..…………………….. 

(podpis i pieczątka imienna osoby 

 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych  

 

Przedmiot zamówienia – Krzesełko kardiologiczne składane 
Nazwa własna …………………………………………………………........................………… 

Oferowany model ………………………………………………………….................................. 

Producent …………………………………………………………………………...................... 

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................... 

Rok produkcji - 2022 

Lp. Parametr wymagany TAK/NIE* Parametr oferowany* 

1 2 3 4 

1.  
Krzesełko wykonane z materiału odpornego na korozje i na 
działanie płynów dezynfekujących; 

TAK  

2.  Wyposażone w min 4 kółka transportowe z czego przednie koła 
obrotowe wyposażone w hamulce z blokadą położenia; 

TAK  

3.  
Koła tylne o średnicy min 125 mm , koła przednie o średnicy min 
75 mm; 

TAK  

4.  
Wyposażone w uchwyty przednie z regulacją długości i 
regulacją wysokości na min 2 poziomach; 

TAK  

5.  
Wyposażone w min 2 pary składanych tylnych uchwytów 
transportowych do przenoszenia; 

TAK  

6.  
Wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem        w 
trakcie transportu; 

TAK  

7.  

Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału 
winylowo-nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, 
zmywalnego, dezynfekowanego , siedzisko i oparcie szybko 
demontowalne; 

TAK 

 

8.  
Wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie 
ich rozpięcie; 

TAK  

9.  Waga krzesełka max 10 kg; TAK  

10.  Dopuszczalne obciążenie krzesełka  powyżej 150 kg; TAK  

 

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy  

 

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie  

oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji 

urządzeń.     

 

……..……..…………………….. 

(podpis i pieczątka imienna osoby 

 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych  

 

Przedmiot zamówienia – Deska ortopedyczna dla dorosłych  
Nazwa własna …………………………………………………………........................………… 

Oferowany model ………………………………………………………….................................. 

Producent …………………………………………………………………………...................... 

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................... 

Rok produkcji - 2022 

Lp. Parametr wymagany TAK/NIE* Parametr oferowany* 

1 2 3 4 

 
1. 

Deska wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, 
odporna na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, 
substancje ropopochodne, zwężona od strony nóg ułatwiająca 
manewrowanie w ciasnych przestrzeniach; 

TAK 

 

2. Powierzchnia leża pacjenta gładka, płaska powierzchnia; TAK  

3. Możliwością prześwietlania deski promieniami X; TAK  

4. 
Uchwyty do przenoszenia – min 16 szt. rozmieszczone na 
obwodzie deski, zdystansowane od podłoża; 

TAK  

5. 

Pasy zabezpieczające dwuczęściowe min 4 sztuki z 

możliwością regulacji długości zakończone metalowymi 

obrotowymi karabińczykami, zapięcie pasów w postaci 

metalowego szybkozłącza; 

TAK 

 

 

6. 

System unieruchomienia głowy składający się z podkładki pod 
głowę mocowanej do deski ortopedycznej , dwóch klocków do 
stabilizacji bocznej z otworami usznymi + min. dwa paski 
mocujące głowę; 

TAK 

 

7. Dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg, (podać jakie?); TAK  

8. Długość min 180 cm; TAK  

9. Szerokość min 45 cm; TAK  

10. Ciężar deski max 8 kg. TAK  

 

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy  

 

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie 

oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji 

urządzeń.     

 

……..……..…………………….. 

(podpis i pieczątka imienna osoby 

 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych  

 

Przedmiot zamówienia – Nosze podbierakowe 
Nazwa własna …………………………………………………………........................………… 

Oferowany model ………………………………………………………….................................. 

Producent …………………………………………………………………………...................... 

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................... 

Rok produkcji - 2022 

Lp. Parametr wymagany TAK/NIE* Parametr oferowany* 

1 2 3 4 

1. 
 Łopaty wykonane z aluminium zabezpieczone przed 
wnikaniem krwi, płynów ustrojowych; 

TAK  

 
 
 

2. 

System podwójnego zamka zabezpieczający nosze przed 
przypadkowym rozdzieleniem łopat przez obsługę lub 
wyposażone w dodatkowy system zabezpieczający nosze 
przed rozdzieleniem przypadkowym łopat w trakcie 
transportu pacjenta (opisać dodatkowy system 
zabezpieczający); 

TAK 

 

3. Wielostopniowa regulacja długości; TAK  

4. Możliwość złożenia do transportu w połowie długości; TAK  

 
5. 

Posiadające min. 8 zdystansowanych od płaskiego podłoża 
uchwytów do przenoszenia umieszczonych na dłuższej stronie 
łopat; 

TAK 
 

6. Umożliwiające montaż systemu unieruchomienia głowy; TAK  

7. 
Posiadające min. 3 pasy zabezpieczające mocowanie pacjenta do 
noszy; 

TAK  

8. Obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg; TAK  

9. Waga noszy do max 10 kg; TAK  

 

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy  

 

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie  

oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji 

urządzeń.     

 

……..……..…………………….. 

(podpis i pieczątka imienna osoby 

 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych  

 

Przedmiot zamówienia – Nosze płachtowe 
Nazwa własna …………………………………………………………........................………… 

Oferowany model ………………………………………………………….................................. 

Producent …………………………………………………………………………...................... 

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................... 

Rok produkcji - 2022 

Lp. Parametr wymagany TAK/NIE* Parametr oferowany* 

1 2 3 4 

1. Nosze wykonana z mocnego materiału winylowego; TAK  

2. Nosze wyposażone w min. 8 rączek do przenoszenia; TAK  

3. 
Nosze z zakładkami zapobiegającymi wysunięciu pacjenta, w 
zakładkach otwory do odprowadzania wody; 

TAK  

4. 
Nosze wykonane z materiału nie wchłaniającego  brudu, krwi, 
płynów i substancji ropopochodnych; 

TAK  

5. Min długość 200 cm; TAK  

6. Min. Szerokość 100 cm; TAK  

7. Waga do 2,5 kg; TAK  

8. Udźwig min. 250 kg; TAK  

 

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy  

 

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie  

oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji 

urządzeń.     

 

……..……..…………………….. 

(podpis i pieczątka imienna osoby 

 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych  

 

Przedmiot zamówienia – Kamizelka ortopedyczna 
Nazwa własna …………………………………………………………........................………… 

Oferowany model ………………………………………………………….................................. 

Producent …………………………………………………………………………...................... 

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................... 

Rok produkcji - 2022 

Lp. Parametr wymagany TAK/NIE* Parametr oferowany* 

1 2 3 4 

 
1. 

Materiał z jakiego jest wykonana kamizelka: wzmacniany winyl – 
odporny na przetarcia, smary i substancje ropopochodne – nie 
wchłania płynów i brudu. 

TAK 

 

2. 

Kamizelka zapewnia całkowitą stabilizację kręgosłupa na całej 
jego długości oraz umożliwiał swobodny dostęp do klatki 
Piersiowej. 

TAK 
 

3. Pasy mocujące klatkę piersiową. TAK  

4. Pasy biodrowe. TAK  

5. Poduszka wypełniająca anatomiczne krzywizny ciała. TAK  

6. Pasy stabilizujące głowę (nylonowe) dopinane na tzw. rzep. TAK  

 
7. 

Pokrowiec-torba transportowa. TAK 
 

8. Obciążenie dopuszczalne powyżej 220 kg TAK  

9. Waga do 3,5 kg TAK  

 

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy  

 

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie  

oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji 

urządzeń.     

 

……..……..…………………….. 

(podpis i pieczątka imienna osoby 

 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych  

 

Przedmiot zamówienia – Unieruchomienie pediatryczne.  
Nazwa własna …………………………………………………………........................………… 

Oferowany model ………………………………………………………….................................. 

Producent …………………………………………………………………………...................... 

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................... 

Rok produkcji - 2022 

Lp. Parametr wymagany TAK/NIE* Parametr oferowany* 

1 2 3 4 

1. Do zastosowania dla dzieci w przedziale 2-10 lat. TAK  

2. 
Min. 4 uchwyty do przenoszenia oraz min 2 pętle do 
mocowania do noszy. 

TAK  

3. Wbudowane unieruchomienie głowy. TAK  

4. System różnokolorowych pasów zabezpieczających. TAK  

5. Prześwietlne dla promieni X. TAK  

6. Wymiary minimalne w cm  (dł. X szer.) 120x20. TAK  

7. Waga do 3 kg. TAK  

8. Udźwig min. 40 kg. TAK  

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy  

 

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie  

oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji 

urządzeń.     

 

……..……..…………………….. 

(podpis i pieczątka imienna osoby 

 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych  

 

Przedmiot zamówienia – Defibrylator karetkowy. 
Nazwa własna …………………………………………………………........................………… 

Oferowany model ………………………………………………………….................................. 

Producent …………………………………………………………………………...................... 

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................... 

Rok produkcji - 2022 

Lp. Parametr wymagany TAK/NIE* Parametr oferowany* 

1 2 3 4 

1. PARAMETRY OGÓLNE 

1.a 
Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem 
transportowym 

TAK 
 

1.b Ciężar poniżej 5,5 kg z kompletem akumulatorów TAK  

1.c Aparat spełnia wymagania normy PN-EN 1789 lub równoważnej TAK  

 
1.d 

Warunki pracy: TAK  

- temperatura min. 0-50oC TAK  

- wilgotność względna min. 15-95% TAK  

1.e 
Aparat odporny na kurz i zalanie wodą - min. klasa IP55 wg 
IEC 60529 

TAK 
 

1.f Aparat odporny na wstrząsy - min. 75g wg IEC68-2-27 TAK  

1.g 
Aparat odporny na upadek z wysokości min. 1,5 m wg IEC 60601-
1 

TAK 
 

2. ZASILANIE 

 
2.a 

Zasilanie akumulatorowe - akumulator litowo-jonowy lub 

równoważny, ze zminimalizowanym efektem pamięci, nie 

dopuszcza się akumulatorów Ni-Cd i SLA 

TAK 
 

2.b 
Zasilacz z funkcją ładowania akumulatorów, zintegrowany 
lub zewnętrzny moduł 

TAK 
 

 
2.c 

Czas pracy na 1 akumulatorze: min. 5 godzin ciągłego 
monitorowania lub min. 100 defibrylacji z maksymalną 
energią 

TAK 
 

2.d Możliwość szybkiej wymiany akumulatora przez użytkownika TAK  

2.e 
Czas ładowania akumulatora w aparacie do pełnej 
pojemności – maksymalnie 4 godziny 

TAK 
 

3. DEFIBRYLACJA 

3.a Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa TAK  

3.b Defibrylacja ręczna i półautomatyczna TAK  

3.c 
Algorytm defibrylacji w cyklu z automatyczną analizą EKG i 
protokółem RKO zgodnie z Wytycznymi 2010 ERC 

TAK 
 

3.d Możliwość wykonania kardiowersji TAK  

3.e Energia defibrylacji w zakresie min. 2 do 200J TAK  

 
3.f 

Czas ładowania do energii maksymalnej max 7 sekund, 

gotowość sygnalizowana sygnałem akustycznym i optycznym 
TAK 

 

3.g 
Min. 20 dostępnych poziomów energii przy defibrylacji 
zewnętrznej 

TAK 
 

3.h 
Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych 

TAK 
 

 

4. MONITOROWANIE I REJESTRACJA 

 

4.a 

Prekonfigurowane tryby monitorowania dorosłych, dzieci i 
noworodków z automatycznym ustawieniem progów 
alarmowych, energii defibrylacji oraz ustawień NIBP dla 
poszczególnych grup wiekowych 

TAK 

 



 
4.b 

Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 6,5'' o wysokim 

kontraście, rozdzielczość min. 640x480 pixeli, min. 3 tryby 

wyświetlania 

TAK 
 

4.c 
Możliwość wyświetlenia 4 krzywych dynamicznych 
jednocześnie 

TAK 
 

 

4.d 

Wyświetlanie na ekranie pełnego zapisu 12 odprowadzeń 
EKG, interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników 
pomiarów amplitudowo-czasowych 

TAK 
 

 
4.e 

Min. 24-godzinne trendy tabelaryczne wszystkich 

parametrów monitorowanych, rozdzielczość 1, 5, 10, 15, 30, 60 

minut, możliwość przeglądania na ekranie. 

TAK 
 

 
4.f 

Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości 
min. 80 mm, szybkość wydruku programowana: 25 mm/sek. I 50 
mm/sek. 

TAK 
 

 

4.g 

Pamięć wewnętrzna: zapis kombinacji 24-godzinnych 

trendów z rozdzielczością 1 min., 1000 zdarzeń i 32 epizodów 

(monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury 

terapeutyczne). 

TAK 

 

4.h Wbudowany napęd pamięci zewnętrznej USB TAK  

5. EKG/ RESPIRACJA 

5.a Monitorowanie 3 odprowadzeń EKG TAK  

5.b 
Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z analizą, interpretacją 
słowną 

TAK 
 

5.c 
Automatyczne wykrywanie 3, 5, 12 odprowadzeniowego 
kabla EKG 

TAK 
 

5.d Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 /min TAK  

5.e 
Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,125 
do 4,0 cm/mV (min. 6 ustawień do wyboru) 

TAK 
 

5.f 
Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja 
cyfrowa oraz krzywa dynamiczna 

TAK 
 

 

5.g 

Wybór pary odprowadzeń do pomiaru oddechu (bez przepinania 
elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: 
szczytami płuc, przeponą – co 
najmniej 2 ustawienia 

TAK 

 

5.h Pomiar częstości oddechów w zakresie min. 3 - 150 /min. TAK  

5.g Przesuw krzywej oddechowej 3,13; 6,25; 12,5 mm/sek. TAK  

5.i Regulacja amplitudy krzywej oddechowej TAK  

6. STYMULACJA ZEWNĘTRZNA 

6.a Tryb asynchroniczny i „na żądanie” TAK  

6.b 
Częstość stymulacji regulowana w zakresie min. 30-180 imp/min. TAK  

6.c Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 10-140 mA TAK  

7. PULSOKSYMETRIA 

7.a Pomiar SpO2 w technologii Masimo odpornej na zakłócenia TAK  

7.b Zakres pomiaru SpO2: min. 1-100% TAK  

7.c Zakres pomiaru pulsu min. 25- 240/min. TAK  

7.d Czujnik wielorazowy typu klips dla dorosłych. TAK  

8. NIBP 

8.a 
Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankietu, typowy czas 
pomiaru nie dłuższy niż 30 sekund. 

TAK 
 

8.b Zakres mierzonego ciśnienia min. 20 do 260 mmHg. TAK  

 
8.c 

Tryb pomiarów manualny, automatyczny, monitorowanie 
(maksymalna liczba pomiarów w czasie minimum 5 minut). 

TAK  

8.d 
Odstęp między pomiarami w trybie automatycznym 
programowany w zakresie min. 1-60 minut. 

TAK 
 

8.e Programowane ciśnienie napełniania mankietu. TAK  

8.f 
Funkcja synchronizacji pomiarów ciśnienia sygnałem z kabla 
EKG w celu eliminacji artefaktów. 

TAK 
 

8.g 
W komplecie standardowy mankiet wielorazowy dla pacjentów 
dorosłych. 

TAK 
 



9. Kapnometria 

9.a 
Monitorowanie etCO2 dla pacjentów zaintubowanych i 
niezaintubowanych. 

TAK 
 

9.b Zakres pomiaru EtCO2 min. 0-150 mmHg. TAK  

9.c Zakres pomiaru respiracji min. 0 – 140 oddechów na minutę. TAK  

9.d Przepływ próbki max 50 ml/min. TAK  

9.e Maksymalny czas odpowiedzi poniżej 4 sekund. TAK  

10. Monitorowanie RKO 

 
 

10.a 

Funkcja wspomagania resuscytacji krążeniowo-oddechowej z 
informacją zwrotną o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej 
- sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz 
prawidłowej głębokości uciśnięć, zgodnie z Wytycznymi 2010 
ERC. 

TAK 

 

 

10.b 

Wyświetlanie na ekranie w formie numerycznej rzeczywistej 
głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć klatki piersiowej 
oraz graficzny wskaźnik relaksacji klatki piersiowej 

TAK 
 

10.c 
Prezentacja graficzna na ekranie wykresu głębokości uciśnięć 
klatki piersiowej. 

TAK 
 

 
10.d 

Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć 

klatki piersiowej zgodnie z Wytycznymi 2010 Resuscytacji 
Krążeniowo-Oddechowej. 

TAK 
 

 
10.e 

Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie 
niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki 
Piersiowej. 

TAK 
 

11. Komunikacja/ transmisja danych 

11.a 
Bezprzewodowa transmisja danych w systemie WiFi 802.11 
a/b/g/n; bluetooth; modem komórkowy USB. 

TAK 
 

 
 

11.b 

Bezpłatna , bez konieczności kupowania licencji czy tez dostępów 
do serwera transmisja 12-odprowadzeniowego 
zapisu EKG do szpitalnych systemów odbiorczych w systemie 
WiFi 802.11 a/b/g/n oraz bluetooth o funkcjonalności opisanej 
poniżej. 

TAK 

 

 
11.c 

Możliwość odbioru i archiwizacji zapisów EKG ,trendów 

życiowych na dowolnym komputerze administrowana przez 

wskazanego przez Zamawiającego użytkownika. 

TAK 
 

 

11.d 

Możliwość nielimitowanego włączania / wyłączania 

defibrylatorów oraz ośrodków odbiorczych administrowana na 

poziomie serwera z możliwością różnicowania uprawnień przez 

administratora. 

TAK 

 

 
11.e 

Możliwość monitorowania funkcji życiowych takich jak SpO2, 
Nibp, etCO2 , respiracji , w odstępach czasowych nie dłuższych niż 
30 sekund. 

TAK 
 

 

11.f 

Możliwość tworzenia identyfikatorów dla nadawców i 
automatycznego nielimitowanego archiwizowania wszystkich 
rekordów wygenerowanych przez danego nadawcę. 

TAK 
 

 
 
 
 

11.g 

Otrzymywanie powiadomień w postaci alarmów 
dźwiękowych i wizualnych o otrzymanej transmisji z 
powiadomieniem typu SMS na telefon lekarza dyżurnego , 
automatyczny wydruk raportu po zakończeniu transmisji danych , 
możliwość retransmisji , możliwość przeglądania zapisów EKG i 
wyników analizy z funkcją pomiarów amplitudowo –czasowych , 
możliwość wprowadzania opisów i komentarzy do przesyłanych 
rekordów. 

TAK 

 

11.h Port USB do transferu danych do komputera PC. TAK  

12. Pozostałe 

12.a Okres gwarancji min. 24 miesiące. TAK  

12.b Czas reakcji serwisu max. 48 godzin. TAK  

12.c Instrukcja obsługi w języku polskim. TAK  

13. Wyposażenie 

13.a Kabel EKG 12-odprow., 1 szt. TAK  



13.b Kabel do stymulacji. TAK  

13.c Czujnik SpO2 – klips palcowy dla dorosłych 1 szt. TAK  

13.d Mankiet NIBP: standardowy dla dorosłych 1 szt. TAK  

13.e Linie monitorowania etCO2 dla dorosłych/dzieci, min. 25 szt. TAK  

13.f 
Torba na akcesoria i uchwyt mocujący defibrylator na ścianie 
Ambulansu. 

TAK 
 

 

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy  

 

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie  

oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji 

urządzeń.     

 

……..……..…………………….. 

(podpis i pieczątka imienna osoby 

 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych  

 

Przedmiot zamówienia – Przenośny pulsoksymetr z monitorem CO2 w strumieniu głównym. 

Nazwa własna …………………………………………………………........................………… 

Oferowany model ………………………………………………………….................................. 

Producent …………………………………………………………………………...................... 

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................... 

Rok produkcji - 2022 

Lp. Parametr wymagany TAK/NIE* Parametr oferowany* 

1 2 3 4 

1. 
Przenośny pulsoksymetr z monitorem CO2 w strumieniu 
głównym. 

TAK  

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy  

 

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie  

oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji 

urządzeń.     

 

……..……..…………………….. 

(podpis i pieczątka imienna osoby 

 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych  

 

Przedmiot zamówienia – Plecak reanimacyjny z ampularium 

Nazwa własna …………………………………………………………........................………… 

Oferowany model ………………………………………………………….................................. 

Producent …………………………………………………………………………...................... 

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................... 

Rok produkcji - 2022 

Lp. Parametr wymagany TAK/NIE* Parametr oferowany* 

1 2 3 4 

2. Plecak reanimacyjny z ampularium TAK  

 

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy  

 

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie 

oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji 

urządzeń.     

 

……..……..…………………….. 

(podpis i pieczątka imienna osoby 

 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych  

 

Przedmiot zamówienia – Transporter schodowy 
Nazwa własna …………………………………………………………........................………… 

Oferowany model ………………………………………………………….................................. 

Producent …………………………………………………………………………...................... 

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................... 

Rok produkcji - 2022 

Lp. Parametr wymagany TAK/NIE* Parametr oferowany* 

1 2 3 4 

1. Rozmiar po złożeniu 110cm x 64cm x 28cm TAK  

2. Maksymalne obciążenie 150 kg TAK  

3. Zakres regulacji wysokości od 101 cm do 158 cm TAK  

4. Długość pasa gąsienic 78 cm TAK  

5. Moc wyjściowa silnika 120 W TAK  

6. Napięcie wyjściowe silnika od 20V do 29 V  TAK  

 

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy  

 

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie  

oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji 

urządzeń.     

 

……..……..…………………….. 

(podpis i pieczątka imienna osoby 

 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 


