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SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA O  

o wartości szacunkowej poniŜej progów ustalonych na podstawie 
art. 11ust. 8 Prawa zamówień publicznych 

  
1. Przedmiot zamówienia 

     Dostawa „Ambulansu medycznego typu B” 

2. Zamawiający 

     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna 
     ul. Melioracyjna 4 
     57-200 Ząbkowice Śl. 
     tel. 074/ 8100-848,  fax.074/ 8100-848 
     Adres do korespondencji: 
     57-200 Ząbkowice Śl. 
     ul. Sienkiewicza 15a 
3. Tryb udzielenia zamówienia 

     3.1. Przetarg nieograniczony.     

     3.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia art.10 ust.1 i art.39-46 ustawy Prawo zamówień    
            publicznych. 

    3.3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

           3.3.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr   
                     164,  poz.1163 z póŜn. zm.) 
           3.3.2. Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów 
                     dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te  
                     dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz.605 z późn.zm.), 
           3.3.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego  
                      kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości  
                      zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 87, poz.610). 
 

4. Opis przedmiotu zamówienia 

     4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego „Ambulansu medycznego typu       
            C”  zabudową części medycznej i wyposaŜeniem. 

           Wspólny Słownik Zamówień:  CPV – 34114121-3,  33141770-8, 331192160-1,  
            331193000-9, 33141640-8, 33252310-7, 33157700-2, 33141770-8, 33182100-0, 
            33157400-8 33114730-6, 331192160-1 i 33141220-8, 

    4.2. Dane ogólne, techniczne, wyposaŜenie, ilość oraz warunki gwarancji określa specyfikacja  
           techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ. 

5. Opis części zamówienia 

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Zamówienia uzupełniające 

     Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

7. Oferty wariantowe 

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 



8. Termin i miejsce wykonania zamówienia 

     8.1. Wymagany termin wykonania zamówienia 21 dni od dnia podpisania umowy. 

     8.2. Wykonawca wyda Zamawiającemu przedmiot umowy w swojej siedzibie. 
 

9. Warunki udziału w postępowaniu 

     9.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

            9.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli  
                      ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
            9.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a takŜe dysponują potencjałem  
                      technicznym osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,    
            9.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   
                      zamówienia, 
            9.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24  

                         ust.1 i 2 ustawy pzp. 

     9.2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 

            9.2.1. W zakresie warunku wskazanego w punkcie 9.1.2 wymagane jest posiadanie  
                      niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie dostaw ambulansów medycznych i  
                      montaŜu sprzętu wyposaŜenia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie  
                      przedstawionych przez  wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w  
                      punkcie 10.1.2 
            9.2.2. W zakresie warunku wskazanego w punkcie 9.1.3 ocena spełnienia warunków  
                      szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 
                      dokumentów  o których mowa w punkcie 10.1.3. 

            9.2.3. W zakresie warunku wskazanego w punkcie 9.1.1 i  9.1.4 ocena spełnienia  
                      warunków  szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę  
                      dokumentów,  o których mowa w punkcie 10.1.1. 
 
     9.3. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne  

            9.3.1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 

                      - wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o  
                         zamówienie  publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień  
                         publicznych 
                      - wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem 
                         prowadzonego  postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty  
                         osobami  uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,  
                       - wykonawców, którzy złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik 
                         powadzonego postępowania, 
              - wykonawców, którzy nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

                               postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.  
 
                9.3.2.  Zamawiający odrzuca ofertę, która: 
                          - jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 

             warunków  zamówienia, 
                       - jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o  
                         zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
                       - zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
                       - została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o  
                         udzielenie zamówienia, 
   



10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w  
       celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 
      10.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w  
               pkt.9.1. SIWZ, kaŜdy z Wykonawców powinien przedłoŜyć wraz z ofertą następujące  
               dokumenty i oświadczenia:  

               10.1.1. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania  
                           określonej działalności oraz nie podlega wykluczeniu do oferty naleŜy załączyć: 

                                - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  
                                  ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu  
                                  do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony  
                                  nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 - koncesji, zezwolenia lub licencji, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania  
   koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w  
   zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej "zamówieniem", 

                          -  dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie  
                             wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,  

                         -  dokumentów stwierdzających, Ŝe osoby, które będą wykonywać zamówienie,  
                             posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek  
                             posiadania takich uprawnień, 

                          - zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Ŝe  
                            Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał  
                            przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych  
                            płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione  
                            nie wcześniej niŜ 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert, 

                              - zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub  
                                 Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca  
                                 nie  zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub  
                                 społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  
                                 odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
                                 wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 
                                 miesiące prze upływem terminu składania ofert, 

  - dokument potwierdzający wniesienie wadium, 

  - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie   
                                                   publiczne z art.22.ust.1 i art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

      
              10.1.2. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie  
                        oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponuje osobami zdolnymi do wykonania  
                        zamówienia do oferty naleŜy załączyć: 

                        - wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeŜeli okres  
                          prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich  
                          wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty  

                            potwierdzające, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŜycie. Zamawiający  uzna  
                            warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe się co najmniej trzema  
                            dostawami odpowiadającymi co do rodzaju i  wartości przedmiotowi  
                            zamówienia. 

                        - zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, Ŝe  
                          poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące  
                          przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom  



                          technicznym. 
                          ISO 9001 lub inny równowaŜny notyfikowany przez Europejski Komitet  
                          Standaryzacji CEN. 
                      -  

 
             10.1.3. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i  

               finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia  do oferty naleŜy załączyć: 

                          - polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest  
                            ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej  
                            działalności gospodarczej z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy  
                            ubezpieczenia min. na okres realizacji zamówienia  publicznego na kwotę nie  
                            mniejszą niŜ 350.000 zł. 
   
             10.1.4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej  

                          - umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie 
                          - oferta winna zawierać dokumenty dla kaŜdego partnera z osobna, pozostałe  
                            dokumenty składane są wspólnie.  

             10.1.5. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
                          JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  
                          Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyŜej składa  
                          dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma  
                          siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 

                          - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
                          - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
                          - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie    
                            społeczne lub zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  
                            odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  
                            wykonania decyzji  właściwego organu. 
                            JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę  
                            lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyŜszych dokumentów oraz  
                            informacji  z  Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.   
                            1pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed  
                            notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem  
                            samorządu  zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia  
                            osoby  lub kraju, w  którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
 
       10.2. Dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginału lub kserokopii, poświadczonej za  
                zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

11. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającego z    
      Wykonawcami oraz  przekazywania dokumentów i oświadczenia.  

       11.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. 
                (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub  
                 faksem. 
        11.2. Zamawiający moŜe zmodyfikować specyfikację istotnych warunków zamówienia przed 
                 upływem terminu do składania ofert. KaŜda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana  
                 zostanie dostarczona wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ oraz podana na  
                 stronie internetowej Zamawiającego. 

        11.3. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  
                  Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie treści  
                  Specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania  
                  ofert.  



        11.4. Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania, przekazuje treść zapytań wraz z  
                 wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, oraz na stronie internetowej, na  
                  której zamieszczono SIWZ. 

        11.5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
 
12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

        Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: 
        Jan Kargol  tel.(074) 8162-836 – sprawy proceduralne  
        Iwonna Grzech tel. (074) 8100-848 – sprawy techniczne 
        Osoby te udzielają informacji w w godzinach od 800 – 1500   z wyjątkiem sobót i dni ustawowo 
        wolnych od pracy. 
 
13. Wadium  

        13.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa  
                 wadium na  kwotę 7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy  złotych). 

        13.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert,  
                 wskazanym punkcie 16.2 SIWZ,     

        13.3. Wadium moŜe być wnoszone w następujących formach:  

                 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 96 9533 0004 2001 
                     0009 9453 0001 w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl. 
                 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 
                     kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
                 3) gwarancjach bankowych,  
                 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
                 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4  
                     lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  
                     Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z póŜn.zm.). 

        13.4. JeŜeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do  
                 oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na  
                 poleceniu  przelewu naleŜy wpisać: „Wadium –  Dostawa ambulansu  
                 medycznego”. W  pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału  
                 dokumentu wystawionego  na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w  
                 punkcie 13.3 od 1 do 5 muszą zachowywać waŜność przez cały okres, w którym  
                 Wykonawca jest związany ofertą. 

        13.5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu  
                 w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy  
                 Zamawiającego.. 

        13.6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa Prawo zamówień 
                 publicznych. 

14. Termin związania ofertą  
 
       Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni, od upływu terminu składania ofert.  
 
15. Opis sposobu przygotowania oferty 

       15.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ 
                i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.   

       15.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złoŜeniem 
                oferty, niezaleŜnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w Ŝadnym przypadku nie 



                odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem 
                i złoŜeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z 
                tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeŜeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 
 

                15.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, 
                         komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być  
                         trwale spięte,  ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby)  
                         uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”).  
                         Ewentualne poprawki  w  tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i  
                         parafowane przez Osoby  Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez  
                         konsorcjum, do oferty  powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby  
                         poprawionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania  
                         (pełnomocnictwo moŜe takŜe obejmować uprawnienie do zawarcia umowy) członków  
                         konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo moŜe takŜe obejmować 

                                   uprawnienie do zawarcia umowy). 
  

       15.4. Na ofertę składają się następujące dokumenty. 

                15.4.1 .Oferta z wykorzystaniem wzoru  zał. nr  2  do SIWZ. 

                15.4.2. Formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru zał. nr 3 do SIWZ. 

                15.4.3. Dokumenty dotyczące przedmiotu Zamówienia: 

                           a) formularz sprzętowy zawierający szczegółowe dane techniczne „Ambulansu 
                               medycznego typu C” w kolejności określonej specyfikacją techniczną  
                               (jak w zał. nr 1do  SIWZ),  wraz z podaniem marki i  modelu  roku produkcji  
                               oferowanego pojazdu  bazowego z zabudową części medycznej i                                   
                               wyposaŜeniem - załącznik własny Wykonawcy, 

                           b) świadectwa homologacji oferowanego ambulansu medycznego ( samochód  
                                bazowy wraz z zabudowę medyczną) wydane na podstawie przepisów  
                                rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie  
                                homologacji pojazdów samochodowych i przyczep ( Dz.U. z 2004r. Nr 5,  
                                poz.30), 

                           c)  deklaracja zgodności z Polską Normą PN-EN 1789 wystawiona zgodnie z  
                                normami PN-EN 17050-1 i PN-EN 17050-2 wraz z załącznikami   
                                wystawionymi  przez jednostki notyfikowane przez CEN (Europejski Komitet  
                                Standaryzacji), 

                 d) wykaz autoryzowanych stacji obsługi pojazdów dla oferowanych ambulansów  
                                w odległości nie większej niŜ 80km od siedziby Zamawiającego, 

                15.4.4. Oświadczenie w którym Wykonawca potwierdza, Ŝe wypełnia warunki udziału 
                            w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w punkcie 10.1.1.  
                            SIWZ z wykorzystaniem wzoru zał. nr 4 do SIWZ 

                15.4.5. Załączniki w postaci dokumentów wskazanych w punkcie 10.1. SIWZ 

                            Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium    
                            Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami  
                            rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów  
                            potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie  
                            zamówienia publicznego, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy  
                            (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004r., Dz. U. Nr 71,  
                            poz. 645). 

                15.4.6. Wypełniony i zaakceptowany projekt umowy, o którym mowa w punkcie 21 
                            SIWZ. 



      15.5.  W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy     
                konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną  
                wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i  
                finansową członków konsorcjum. W związku z powyŜszym, wraz z ofertą członkowie  
                konsorcjum mogą złoŜyć jeden komplet dokumentów, o których mowa w punkcie 10.1.2  
                SIWZ. Do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w punkcie 10.1.1.  
                przygotowane odrębnie w odniesieniu do kaŜdego z członków konsorcjum.  
                W  zakresie dokumentów i oświadczeń dotyczących przedmiotu Zamówienia (punkt  
                15.4.2   SIWZ) wystarczające będzie przedłoŜenie wraz z ofertą jednego kompletu  
                Dokumentów. 
                Wraz z ofertą winna być przedłoŜona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający  
                zawarcie konsorcjum / spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy  
                czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie moŜe być krótszy niŜ  
                termin realizacji zamówienia. Oferta winna być podpisana przez kaŜdego partnera lub  
                upowaŜnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.  

      15.6. KaŜdy Wykonawca moŜe przedstawić tylko jedną ofertę. 

      15.7. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać  
               przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji  
               objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeŜenia będzie traktowany jako jednoznaczny  
               ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji  
               Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. 

      15.8. Ofertę naleŜy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób    
                zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie 
                zewnętrznej  oznaczonej napisem: „ Oferta na dostawę ambulansu  medycznego”.  
               Na wewnętrznej kopercie naleŜy podać nazwę i adres Wykonawcy, by  
                umoŜliwi ć zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po  
                terminie. 
      15.9. Oferent moŜe wprowadzić zmiany w złoŜonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe  
               uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie 
               oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

     15.10. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się  
                odpowiednio punkt 15.9. SIWZ. Na kopercie zewnętrznej naleŜy dodatkowo umieścić  

                          zastrzeŜenie  „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY. 

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

       16.1. Oferty naleŜy składać: 
                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
                Pomoc Doraźna  
                57-220 Ząbkowice Śl.  
                ul. Sienkiewicza 15a. 

       16.2. Termin składania ofert upływa dnia 19.11.2007r. o godz.1000. 
                Oferty złoŜone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu  
                przewidzianego do wniesienia protestu. 
                Decydujące znaczenie  dla oceny zachowania powyŜszego terminu ma data i godzina  
                wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy  
                kurierską. 

       16.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 19.11.2007r. o godz. 1020  w budynku SP ZOZ  
                Pomoc Doraźna przy ul. Sienkiewicza 15.  

       16.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaŜe zebranym Wykonawcom  
                informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  
                zamówienia.  



       16.5. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba  
                Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a takŜe termin wykonania zamówienia,  
                okres gwarancji, warunki płatności. 

       16.6. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione  
                nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. 
   
17. Sposób obliczenia ceny 
 
       17.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i   
                 słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 

       17.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z  
                 wykonaniem zamówienia.  

       17.3. Cena moŜe być tyko jedna.  

       17.4. Cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania). 

       17.5. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 
 
18. Opis kryteriów I sposobu oceny ofert 
 
       18.1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie jedynego kryterium –  
                kryterium ceny.  
       18.2. Oferta z najniŜszą ceną spełniająca wymagania określone w prowadzonym  
                postępowaniu otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100 pkt. 
                Pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły: 

    (Cn/Cof.b. x 100) x 100%  = ilość punków 
                gdzie: 
                   Cn       - najniŜsza cena spośród ofert nie odrzuconych, 
                   Cof.b.  - cena oferty badanej nie odrzuconej, 
                  100      - wskaźnik stały 
                  100%   - procentowe znaczenie kryterium ceny 

        18.3. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu  
                na podstawie analizy dokumentów przedłoŜonych przez Wykonawców. 

       18.4. W toku badania i oceny złoŜonych ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców  
                wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych ofert. 

       18.5. Za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu zostanie uznana oferta na podstawie 
                kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
               spośród ofert nie odrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez  
               Zamawiającego w treści  SIWZ.  

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  
      oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

       19.1. Po zakończeniu postępowania protokół z postępowania podlega zatwierdzeniu przez 
                Dyrektora SPZOZ Pomoc Doraźna. 
       19.2. Po zatwierdzeniu powyŜszego protokółu Zamawiający prześle niezwłocznie informacje o  
                wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy  
                oraz uzasadnienie wyboru, a takŜe nazwy firmy, siedziby i adresy wykonawców, którzy   
                złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert  zawierającym  
                punktację przyznaną ofertą. 
       19.3. Ponadto Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści informację na  
                tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej    
                www.bip.zabkowicki.powiat.pl. 



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

       Zamawiający nie Ŝąda zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
      zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 
      umowy albo wzór umowy.  
 
       21.1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej  
                z postanowieniami SIWZ. 

       21.2. Wraz ze SIWZ Wykonawca otrzymał  od Zamawiającego projekt umowy ( załącznik nr  
                 5 do SIWZ) na wykonanie  zamówienia. Wzór umowy musi zostać uzupełniony przez  
                 Wykonawcę zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ oraz projekcie umowy, o  
                 dane dotyczące Wykonawcy oraz dane zawarte w ofercie. 

       21.3. Wykonawca nie moŜe dokonywać Ŝadnych zmian w projekcie umowy i zobowiązuje się  
                do jej podpisania, gdy zostanie wybrany na Wykonawcę niniejszego zamówienia.  

       22.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie  
                krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później  
                jednak niŜ przed upływem terminu związania ofertą.  

 
22. Pouczenie o środkach ochrony przysługujących Wykonawcy w toku 
      postępowania o udzielenie zamówienia. 

       22.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeŜeli jego interes prawny 
                w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia 
                przez Zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

      22.2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w   
                toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do  
                której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŜna wnieść protest do Zamawiającego.  

    22.3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł  
             powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

    22.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 
             zamówienia wnosi się w terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie  
             Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
             na stronie internetowej. 
    22.4. Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki 
            sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. 

       22.5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

  22.6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a   
           takŜe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i    
           prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 

  22.7. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty w terminie 10 dni od upływu  
          ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 

  22.8. Kopię wniesionego protestu na postanowienia SIWZ Zamawiający niezwłocznie 
           przekaŜe Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, wzywając Wykonawców do  
           wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.  



       22.10.Rozstrzygnięcie protestów wraz z uzasadnieniem Zamawiający przekazuje jednocześnie  
                 Wykonawcy, który wniósł protest oraz Wykonawcom, którzy przystąpili do  
                 postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu. 

       22.11.W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań i  
                 skarg. 

23. Gwarancja i inne zobowiązania Wykonawcy 

       23.1. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na ambulans medyczny 
                 zgodnie z punktem 16 specyfikacji technicznej- zał. nr 1 do SIWZ, 
                    
       23.2.  W okresie gwarancji Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego  
                 zobowiązany będzie w przypadku wystąpienia usterki, wady ambulansu do: 

- naprawy ambulansu w terminie 48 godzin od otrzymania informacji, 
- reklamacje dotyczące drobnych usterek i wad załatwiane będą w terminie nie  

                    dłuŜszym niŜ 2 dni, 
                - w przypadku naprawy trwającej dłuŜej niŜ 48 godzin dostarczy pojazd zastępczy o  
                   takich samych właściwościach jak dostarczony w ramach oferty. 

 23.3. W przypadkach o których mowa w punkcie 23.2. okres gwarancji ulegnie przedłuŜeniu  
           odpowiednio: 
           - w przypadku naprawy ambulansu o okres wykonywania naprawy, 
           - w przypadku dokonania wymiany o okres gwarancji, 

24. Postanowienia końcowe 

        W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień  
  publicznych oraz Kodeks cywilny. 
  

25. Załączniki 

        Następujące załączniki stanowią integralną cześć SIWZ 

   1. Specyfikacja techniczna - zał. nr 1 
     2. Druk „Oferty” – zał. nr 2 
     3. Formularz cenowy - zał. nr 3 
     4. Druk Oświadczenia – zał. nr 4 
     5. Wykaz dostaw - zał. nr 5 
     6. Projekt umowy – zał. nr 6 
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