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ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE 
 
Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 
29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016. poz. 831,996,1020) oraz z 
zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

W dalszej części :  

1.  SIWZ – oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, 

2. uPzp – oznacza ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  
(t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016. poz. 831,996,1020) 
Uwaga:  
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, dotyczącej niniejszego postępowania należy 
posługiwać się wyłącznie tym znakiem: 
 

DZP/8/2017 
1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:  

 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, 
ul. Wieniecka 49 kod pocztowy : 87 – 800 Włocławek 

 
REGON: 341411727 
NIP: 888  31  17  873   
Tel./Fax: 54 412 94 32 
Adres e-mail: przetargi@szpital.wloclawek.pl 
Strona internetowa: www.szpital.wloclawek.pl 
 

 
1.2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego.  
 
Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 uPzp, w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości poniżej 209 000 euro. 
 
 
1.3.  Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa w zakresie przeglądów, napraw bieżących, awarii  
oraz napraw okresowych i powypadkowych, diagnostyki, wymiany i wulkanizacji opon, pomocy 
drogowej holowania oraz innych napraw, wynikających ze specjalistycznej budowy samochodów 
sanitarnych karetek ambulansów dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w szczególności: zakres czynności, sposób i 
częstotliwość ich wykonywania, zasady świadczenia usługi oraz pozostałe obowiązki Wykonawcy 
określa załącznik nr 9 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
 
 
Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV): 
 
50.11.20.00-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów 
50.11.21.00-4 Usługi w zakresie naprawy samochodów 
79.34.10.00-6 Usługi reklamowe 
50.11.22.00-5 Usługi w zakresie konserwacji samochodów 
50.11.81.10-9 Usługi holownicze 
 
1.4.    Informacje podstawowe: 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (liczone od dnia otwarcia ofert). 
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
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4. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 

5. Zamawiający nie wymaga dokonania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

6. Zamawiający  nie dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. 
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
10. Zamawiający nie przewiduje w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 

zamówienia w rozumieniu art. 29 ust. 4 uPzp.  
11. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

 
12. Zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp wykonawcy lub podwykonawcy są zobowiązani do zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z 
późn. zm.):  

a) w ramach niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności z 
zakresu mechaniki i elektryki samochodowej, blacharstwa i lakiernictwa samochodowego były 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę; 

b) sposób dokumentowania zatrudniania osób o których mowa powyżej, uprawnienia 
zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań wynikających z art. 
29 ust. 3a uPzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 5. 

  
                     
1.5. Termin wykonania zamówienia:   
 
Planowany termin realizacji zamówienia: okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  
 

ROZDZIAŁ II WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O 
ZAMÓWIENIE  

 
  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu;  
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

 
2. Badanie wystąpienia przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu nastąpi po ocenie ofert: 
 
1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

2. Po ocenie ofert Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 uPzp. 

 
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ III PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY  
 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia; 
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2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 

258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. 

zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176); 

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

- Kodeks karny; 

- skarbowe; 

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, 

o którym mowa w pkt 2; 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 

inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest 

w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 

1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 

2. Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp Zamawiający wykluczy wykonawcę: 

 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku 
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lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - 

Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) 

 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie powyższego ust. 1 pkt. 2 - 3  oraz pkt 5 - 9 

lub ust. 2 pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 

niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

wykonawcy. Niniejszego postanowienia nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu.  

 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez wykonawcę. 

W przypadkach, o których mowa w powyższym ust. 1 pkt 8 niniejszego rozdziału SIWZ, przed 

wykluczeniem wykonawcy, Zamawiający zapewni temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że 

jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

 

ROZDZIAŁ IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 
 

1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów; 

1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
1.3 zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: 

a. dysponują co najmniej 2 osobami posiadającymi wykształcenie zawodowe 
kierunkowe lub średnie techniczne w zawodzie / o kierunku mechanik samochodowy,* 
b. dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie zawodowe kierunkowe 
lub średnie techniczne w zawodzie / o kierunku elektryk lub elektromechanik,* 
c. dysponują co najmniej 1 pomieszczeniem naprawczym, wyposażonym w co 
najmniej 2 stanowiska naprawcze i 1 stanowisko diagnostyczne zapewniające swobodny 
wjazd samochodu sanitarnego; pomieszczenie musi być zlokalizowane w promieniu do 15 
km od Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku zlokalizowanej przy ul. Lunewil 15, 
d. dysponują co najmniej 1 stanowiskiem do wulkanizacji z możliwością wymiany i 
wyważania opon w samochodach o DMC do 3,5 tony oraz stanowiskiem umożliwiającym 
diagnostykę i regulację geometrii kół, 
e. dysponują co najmniej 1 stanowiskiem z dostępem do danych elektronicznych 
(np. Autodata, Workshop, Audatex lub równoważne) oraz komputerem z opcjami 
wykonawczymi dla pojazdów marki Mercedes Benz (adaptacja, kalibracja, wypalanie 
DPF), 

 
* Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej 2 osobami 
posiadającymi wykształcenie zawodowe kierunkowe lub średnie techniczne w zawodzie / o kierunku mechanik 
samochodowy i co najmniej jedna z tych osób posiada wykształcenie  zawodowe kierunkowe lub średnie 
techniczne w zawodzie / o kierunku elektryk lub elektromechanik. 
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ROZDZIAŁ V KORZYSTANIE PRZEZ WYKONAWCĘ ZE ZDOLNOŚCI 
TECHNICZNYCH LUB SYTUACJI EKONOMICZNEJ INNYCH PODMIOTÓW 

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w 
odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 uPzp. 

4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 
przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 
którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 
w ust. 1. 

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez Podmiot Udostępniający 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają 
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 
czy nie zachodzą wobec Podmiotu Udostępniającego podstawy wykluczenia na podstawie 
informacji zamieszczonych przez wykonawcę w oświadczeniach, których wzory stanowią 
załącznik nr 3 i 4 do SIWZ.  
 

ROZDZIAŁ VI DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKICH WYMAGA 
ZAMAWIAJĄCY 

 
ETAP SKŁADANIA OFERTY  

 
1. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 
2. Oświadczenie wstępnie potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z 

załącznikiem nr 4 do SIWZ. 
3. Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 
4. Formularz– cenowy, zgodnie z załącznikiem  nr 2 do SIWZ. 
5. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako ,,Podmiot 

Udostępniający”) na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu dysponowania 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia zobowiązania Podmiotu 
Udostepniającego (oryginał w formie pisemnej), które będzie określało: 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 

***(ze zobowiązania Podmiotu Udostępniającego powinna wynikać gwarancja rzeczywistego 
dostępu wykonawcy do zasobów Podmiotu Udostępniającego)  

6. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy 
Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi 
zawierać w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.  
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ETAP OTWARCIA OFERT 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji 
w tym zakresie, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 8 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, a także w niniejszym rozdziale 
w ust. 8 pkt 2 lit. f) SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
 

ETAP PO WYBORZE OFERTY NAJWYŻEJ OCENIONEJ 
 

7. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 uPzp, w następującym zakresie:  
 
1) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1.3 lit. a, b, c, d 

SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnymi do wykonania 
zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z 
załącznikiem nr 6 do SIWZ oraz wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń 
technicznych dostępnych Wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania 
zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z 
załącznikiem nr 7 do SIWZ. 
 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: 
  

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 uPzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp; 

c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania 
takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

e) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 

f) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji z otwarcia ofert). 

. 
3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, jeżeli 
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
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rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 
2016 r. poz. 352).  

 
8. Wykonawcy zagraniczni: 

 
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt 2 lit. a) i b) niniejszego 
rozdziału: 
 

I) ad. lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 
lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp; 

II)  ad. lit. b) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości. 
 

2) Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu.  
 

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt. 2 stosuje się. 

 
4) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu. 

 
9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 
dokument wskazany w ust. 8 pkt 2 lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ (informacja z Krajowego 
Rejestru Karnego), składa dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt. 1 ppkt I, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się 
go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie 
ust. 8 pkt 2 SIWZ stosuje się. 
 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 
10. Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących wspólnie: 

 
1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz załączyć do oferty pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi 
być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
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Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności: wskazanie ustanowionego pełnomocnika 
oraz zakres jego umocowania. 
 

2) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których 
mowa w niniejszym rozdziale SIWZ, z tym, że oświadczenia i dokumenty wymienione w 
ust. 1, 2 niniejszego rozdziału SIWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 
do SIWZ oraz oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) oraz 
dokumenty wskazane w ust. 8 pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ (dokumenty 
potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy) składa każdy Wykonawca z 
osobna, natomiast pozostałe dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być składane 
wspólnie. 

3) Dokument o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ (oświadczenie wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu. 
 

11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 
postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 
12. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w oświadczeniach wstępnych zgodnie  

z załącznikiem nr 3 i 4 do siwz, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ odpowiada 

zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów przez 

wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim 

przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez 

wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca 

polega na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w oświadczeniach wstępnych zgodnie z 

załącznikiem nr 3 i 4 do siwz. 

 
13. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
 

ROZDZIAŁ VII UZUPEŁNIENIE / POPRAWIENIE / WYJAŚNIENIE OŚWIADCZEŃ I 
DOKUMENTÓW 

 
1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia dotyczącego wstępnego potwierdzenia warunków 

udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) lub nie złożył oświadczenia 
dotyczącego wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (wzór stanowi załącznik nr 4 
do SIWZ), o którym mowa w art. 25a ust. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 
lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  
 

2. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania 
 

3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp lub, którzy złożyli dokumenty, o których mowa 
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w art. 25 ust. 1 uPzp, zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że 
mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

 

ROZDZIAŁ VIII INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

ROZDZIAŁ IX TAJEMNICA PRZEDSIĘBIRSTWA 

 
1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa.  

2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. W wypadku, gdy Wykonawca nie wykaże zasadności zastrzeżenia informacji, 
informacje te zostaną odtajnione. 

3. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.  
4. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi 

tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z dokumentem potwierdzającym, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako 
wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie. 

5. Wszelkie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy muszą być specjalnie 
oznakowane i zaleca się, aby były spięte oddzielnie, np.: w skoroszycie miękkim. 

 

ROZDZIAŁ X INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 

 
Zamawiający nie żąda należytego zabezpieczenia umowy w niniejszym postępowaniu. 
 

ROZDZIAŁ XI INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcom, o ile wskaże 
tych Podwykonawców i zakres powierzanej im części przedmiotu umowy w Formularzu ofertowym 
– załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym 
potwierdzającym brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 
do SIWZ. 

3. W przypadku jeżeli podwykonawca udostępnia swoje zasoby wykonawcy zastosowanie mają 
postanowienia rozdziału V SIWZ. 

 

. ROZDZIAŁ XII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno lub więcej Części zamówienia. 
2. Oferta powinna być pod rygorem nieważności sporządzona i wysłana w formie pisemnej. 

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
4. Zamawiający dokona wyboru spośród ofert ważnych. 
5. Oferta ważna musi spełniać między innymi następujące warunki: 

1. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 
przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ. 

2. Oferta musi zawierać wypełniony Formularz ofertowy według Załącznika nr 1, 
Formularz -cenowy wg Załącznika nr 2 SIWZ. 

3. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty muszą być sporządzone z 
zachowaniem formy pisemnej np. na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie 
długopisem czytelnym pismem. 

4. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty muszą być złożone w jednym 
egzemplarzu. 
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5. Zaleca się połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty. 
6. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być oryginałami albo kopiami 

poświadczonymi „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną za wyjątkiem 
pełnomocnictw, które muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi 
notarialnie; 

6. Dokument wymieniony w ROZDZIALE VI ust. 5 SIWZ (zobowiązanie Podmiotu 
Udostępniającego),wykonawca jest zobowiązany złożyć w oryginale.  

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 
dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dotyczą. 

8. W przypadku innych podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 uPzp, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

9. Oferta oraz wszelkie dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez Wykonawcę lub 
osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; 

10. Wszystkie dokumenty, a także wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany 
powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę; 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem tłumaczenia przez Wykonawcę. 
13. Przedstawione przez Wykonawcę informacje i dokumenty, które nie są wymagane przez 

Zamawiającego w SIWZ, nie będą brane pod uwagę podczas analizy ofert. 
14. Opakowanie i oznakowanie oferty: 

1) Oferta powinna być dostarczona w zamkniętym, opieczętowanym i nieprzezroczystym 
opakowaniu na adres Zamawiającego podany w Rozdziale XIII ust. 1 niniejszej SIWZ. 
Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym 
oferty, zaadresowanym do Zamawiającego, należy zamieścić następującą informację: 

 

Przetarg nieograniczony,  
 

Kompleksowa usługa w zakresie przeglądów, napraw bieżących, awarii  oraz napraw 
okresowych i powypadkowych, diagnostyki, wymiany i wulkanizacji opon, pomocy 
drogowej holowania oraz innych napraw, wynikających ze specjalistycznej budowy 
samochodów sanitarnych karetek ambulansów dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. 

                                                Znak postępowania : DZP/8/2017 
(z dopiskiem: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 304) 

Nie otwierać przed dniem 29.03.2017 r. godz. 10:30. 
 

2) Na opakowaniu  wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w z podaniem nazwy i 
dokładnego adresu Wykonawcy. W przypadku braku tych informacji Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z ich braku np.  przypadkowe otwarcie 
oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub 
pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę i inne 
dokumenty złożone wraz z ofertą pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania 
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone i 
dodatkowo opisane „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może dokonać zmian po 
upływie terminu składania ofert. 
 

 

ROZDZIAŁ XIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego na adres: 

 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 
ul. Wieniecka 49 
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87-800 Włocławek 
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 304 

OFERTA NA Kompleksową usługę w zakresie przeglądów, napraw bieżących, awarii  oraz 
napraw okresowych i powypadkowych, diagnostyki, wymiany i wulkanizacji opon, pomocy 

drogowej holowania oraz innych napraw, wynikających ze specjalistycznej budowy 
samochodów sanitarnych karetek ambulansów dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. 

 
 Znak postępowania: DZP/8/2017. 

 
2. Nieprzekraczalny termin składania ofert: 29.03.2017 r. do godz. 10:00 Ofertę złożoną po 

terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
odwołania. 

3. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2017 r. o godz. 10:30 w Sali Konferencyjnej 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki 
we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, budynek administracji, III piętro. 

 

 
ROZDZIAŁ XIV SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI 
 

1. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane są z zachowaniem zasad określonych w art. 38 uPzp. 
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania z 

wyjątkiem oferty oraz dokumentów, które powinny być doręczone w egzemplarzu 
oryginalnym lub w formie pisemnej, Wykonawca przekazuje faksem na nr tel. 54 412 94 
32, a następnie potwierdza pisemnie – przysyłając oryginał pocztą.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. 
4. Przesyłając oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane na numer faksu podany przez Wykonawcę, zostało mu 
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

6. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 
 

• w sprawach merytorycznych – Kierownik Działu Transportu – mgr Józef Mazierski – 
tel. 603-160-907  

• w sprawach proceduralnych –  Kierownik Działu Zamówień Publicznych i 
Zaopatrzenia  – mgr Małgorzata Nowacka tel 54 412 91 140 /faks 54 412 94 32 

           mgr  Karina Kmieciak  
7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we 
Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, pok. 304 z zaznaczeniem dot. postępowania 
DZP/8/2017. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zmawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie 
treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później niż 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi 
wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na stronie internetowej 
www.szpital.wloclawek.pl w zakładce zamówienia publiczne pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, 
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przesłano siwz 

oraz umieści taką informację na stronie internetowej www.szpital.wloclawek.pl. 
 

ROZDZIAŁ XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu do składania ofert.   
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ROZDZIAŁ XVI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
Opis sposobu obliczenia ceny: 
 
1. Obowiązuje następujący sposób obliczenia wartości brutto w formularzu cenowym:     
        (cena jednostkowa netto x ilość  + kwota VAT). 
2. Przy ustalaniu ceny należy stosować zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku 

na każdym etapie przeliczania, jeżeli cena jest wynikiem dokonanych wyliczeń to powinna być 
zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia liczba po przecinku 
jest równa pięć lub więcej to zaokrąglenie „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza 
niż 5 to cena będzie zaokrąglona „w dół”. 

3.  W przypadku, gdy zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiający, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

4. Cena oferty musi być obliczona w złotych polskich podana cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy 
określić w wysokości netto i brutto  (z podatkiem od towarów i usług VAT).  Kwota ta musi 
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy/usługi niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia.  

5. W przypadku stwierdzenia w Ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, Zamawiający 
zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, wzywając go do wyrażenia zgody na dokonanie 
stosownych poprawek. W przypadku, gdyby Wykonawca nie wyraził zgody na dokonanie 
poprawek, Zamawiający odrzuci Ofertę. 

 

ROZDZIAŁ XVII KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY 
I BADANIA OFERT 

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert: 
 

Lp. Kryterium oceny ofert Waga kryterium 

1 Cena (naprawy planowane) 50 % 

2 Cena (naprawy nieplanowane) 10 % 

3 Cena (holowanie) 20 % 

4 Marża za części zamienne 20 % 

 
2. Objaśnienia i wzory obliczeń do kryteriów oceny ofert: 
 
Kryterium pierwsze - „Cena (naprawy planowane)”: 
W kryterium „Cena (naprawy planowane)” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej 
oferty, według poniższego wzoru: 
 

K1 = ( CNPN / CNPB ) x 50 

 
K1 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena (naprawy planowane)” 
CNPN - najniższa cena napraw planowanych spośród wszystkich ważnych ofert 
CNPB – cena napraw planowanych w ofercie badanej 
 
W tym kryterium jako „cena napraw planowanych” przyjęta zostanie „wartość brutto usług 
naprawczych planowanych” podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 
 
Kryterium drugie - „Cena (naprawy nieplanowane)”: 
W kryterium „Cena (naprawy nieplanowane)” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej 
oferty, według poniższego wzoru: 
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K2 = ( CNNN / CNNB ) x 10 

 
K2 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena (naprawy nieplanowane)” 
CNNN - najniższa cena napraw nieplanowanych spośród wszystkich ważnych ofert 
CNNB – cena napraw nieplanowanych w ofercie badanej 
 
W tym kryterium jako „cena napraw nieplanowanych” przyjęta zostanie „wartość brutto usług 
naprawczych nieplanowanych” podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 
 
Kryterium trzecie - „Cena (holowanie)”: 
W kryterium „Cena (holowanie)” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej oferty, według 
poniższego wzoru: 
 

K3 = ( CHN / CHB ) x 20 

 
K3 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena (holowanie)” 
CHN - najniższa cena holowania spośród wszystkich ważnych ofert 
CHB – cena holowania w ofercie badanej 
 
W tym kryterium jako „cena holowania” przyjęta zostanie „wartość brutto usług pomocy drogowej - 
holowania” podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 
 
Kryterium czwarte - „Marża za części zamienne”: 
W kryterium „Marża za części zamienne” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej oferty, 
według poniższego wzoru: 
 

K4 = ( MN / MB ) x 20 

 
K4 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Marża za części zamienne” 
MN - najniższa marża za części zamienne spośród wszystkich ważnych ofert 
MB – marża za części zamienne w ofercie badanej 
 
W tym kryterium jako „marża za części zamienne” przyjęta zostanie wartość podana w Sekcji Marża 
za części zamienne Formularz ofertowego. 
 
Wzór końcowy do obliczenia całkowitej ilości punktów przyznanych ofercie: 
 

PC = K1 + K2 + K3 + K4 

 
PC - całkowita ilość punktów dla oferty badanej 
K1 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena (naprawy planowane)” 
K2 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena (naprawy nieplanowane)” 
K3 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena (holowanie)” 
K4 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Marża za części zamienne” 
 

ROZDZIAŁ XVIII FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY  

 
 1. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba uprawniona do reprezentowania 

Wykonawcy wymieniona w okazanym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej albo w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub pełnomocnik, który 
przedstawi bezpośrednio przed zawarciem umowy pełnomocnictwo do podpisania umowy w 
formie kopii poświadczonej przez Wykonawcę. 

 2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
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 3. Umowa zostanie zawarta w terminie uwzględniającym treść art. 26 ust. 2 oraz 94 ust. 1 pkt 2 
uPzp określonym w informacji o wynikach postępowania na warunkach określonych w 
projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

 4. Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z 
Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie 
poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 

 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 
93 uPzp. 
 

ROZDZIAŁ XIX DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY 

 
1. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian: 
1)  Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, 
gdy: 
a. nastąpi obniżenie ceny; 
b. nastąpi zmiana w wykazie samochodów, polegająca na zmianie pojazdów objętych usługą lub 
zmniejszenie ilości pojazdów objętych usługą.  
c. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen 
jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto 
związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu 
prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących 
regulacji; 
d. nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Zamawiający 
dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w 
przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana ze 
zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem 
wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za 
pracę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek 
Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie 
wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 2 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany 
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od 
Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie 
poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 
5 uPzp; 
e.  nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -  Zamawiający dopuszcza 
możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku 
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie 
aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy 
złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku 
wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 3 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od 
Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie 
poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 
5 uPzp; 
f. nastąpią zmiany osób wskazanych przez Strony do realizacji umowy - Zamawiający dopuszcza 
wprowadzenie zmian personalnych wśród osób wyznaczonych do realizacji zamówienia; jeżeli 
Wykonawca dokonuje zmiany personalnej wśród osób, które wykazał w Wykazie osób (...) załączonym 
do oferty zastrzega się, iż nowa osoba musi posiadać co najmniej kwalifikacje określone w Rozdziale IV 
SIWZ dla osoby zastępowanej; 
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g. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania 
umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy. 
2)  Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie 
trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w 
sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o 
parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może 
przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. W przypadku zaprzestania lub 
zawieszenia produkcji towaru objętego umową Wykonawca winien udokumentować ten fakt.  
3)  Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli: 
a. łączny ewentualny wzrost wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie; 
b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące 
warunki: 

• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla zamawiającego, 

• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie; 

c. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

• w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 

• w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców; 

d. zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  

• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie; 

4) Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian 
niniejszej umowy skutkujących: 
a. zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 
b. wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by 
oferty innej treści; 
c. naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany 
pierwotnie w umowie; 
d. znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; 
e. zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą. 
5) Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany 
umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę 
odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić 
zasadność zmiany umowy.  
 

ROZDZIAŁ XX POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM 

 

 1. Wykonawcy, który ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego uPzp, przysługują 

środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp. 

 2. Zgodnie z art. 180 uPzp: 

 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy wobec 
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czynności: 

1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 

cenę;  

2. określenia warunków udziału w postępowaniu;  

3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4. odrzucenia oferty odwołującego;  

5. opisu przedmiotu zamówienia;  

6. wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

 2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

 3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

 5) Zgodnie z art. 182 uPzp Odwołanie wnosi się: 

a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 

5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 

b) wobec czynności innych niż określone w lit. a) wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 

c) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 

trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

na stronie internetowej; 

d) wobec innych czynności niż określone powyżej w terminie 5 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 

 

ROZDZIAŁ XXI INNE 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016. poz. 
831,996,1020).  
 

ROZDZIAŁ XXIIZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): 
1. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy; 
2. Załącznik Nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy; 
3. Załącznik Nr 3 - oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu. 
4. Załącznik Nr 4 – oświadczenie wstępnie potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia; 
5. Załącznik Nr 5 – wzór umowy; 
6. Załącznik Nr 6 – Wykaz osób (…) 
7. Załącznik Nr 7 – Wykaz narzędzi, wyposażenie zakładu i urządzeń technicznych (…) 
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8. Załącznik Nr 8 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej. 

9. Załącznik Nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1 do SIWZ nr DZP/8/2017 
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….......................................................... 
            (pieczątka firmowa Wykonawcy) 

 

Formularz Ofertowy 

 
Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Kompleksowa usługa w zakresie przeglądów, napraw 
bieżących, awarii  oraz napraw okresowych i powypadkowych, diagnostyki, wymiany i 
wulkanizacji opon, pomocy drogowej holowania oraz innych napraw, wynikających ze 
specjalistycznej budowy samochodów sanitarnych karetek ambulansów dla potrzeb 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki 
we Włocławku, sygnatura: DZP/8/2017 
 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa: 
…............................................................................................................................................................ 

Siedziba: 

Ulica: 
…...............................................................................................................................................................
. 

Miejscowość: 
....................................................................................................................................................... 

Kod pocztowy: 
…................................................................................................................................................. 

Województwo: 
…................................................................................................................................................. 

Nr tel./faksu: 
…................................................................................................................................................... 

Adres poczty elektronicznej: 
…........................................................................................................................ 

REGON: 
….......................................................................................................................................................... 

NIP: 
…...............................................................................................................................................................
... 

 

Cena: 
 
Składając ofertę w ww. postępowaniu oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ 
oraz zgodnie z Formularzem cenowym za łączną wartość: 
 
 
wartość brutto usług naprawczych planowanych:* 
............................................................................................... 
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słownie: 
.................................................................................................................................................................. 
 
* Przez wartość brutto usług naprawczych planowanych rozumie się łączną wartość brutto usług 
naprawczych planowanych dla wszystkich samochodów podaną w Formularzu cenowym. 
 
 
wartość brutto usług naprawczych nieplanowanych:* 
........................................................................................... 
 
słownie: 
.................................................................................................................................................................. 
 
* Przez wartość brutto usług naprawczych nieplanowanych rozumie się łączną wartość brutto usług 
naprawczych nieplanowanych dla wszystkich samochodów podaną w Formularzu cenowym. 
 
 
wartość brutto usług pomocy drogowej - holowania:* 
........................................................................................... 
 
słownie: 
.................................................................................................................................................................. 
 
* Przez wartość brutto usług pomocy drogowej - holowania rozumie się łączną wartość brutto usług 
pomocy drogowej - holowania dla wszystkich pojazdów podaną w Formularzu cenowym. 
 
 
Marża za części zamienne: 
 
W koszt zakupu części zamiennych przez Zamawiającego wliczona będzie marża w wysokości 
............ % wartości brutto po jakiej Wykonawca zakupił część zamienną. 
 
 
Podwykonawstwo: 
 
Oświadczamy, iż zamierzamy powierzyć Podwykonawcy następujący zakres zamówienia (podać 
nazwę/firmę Podwykonawcy, adres, zakres powierzonej części zamówienia): 

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

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

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

 
 
Poleganie na zasobach podmiotów trzecich: 
 
Podajemy nazwy (firmy) podmiotów, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 

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

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

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

 
Pouczenie: 
zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy Pzp: 
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Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego Podwykonawca powoływał się, 
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
 
Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji 
umowy będzie: 
 

............................................................................................................................. 
(imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu) 

 
 
Oświadczenia Wykonawcy: 

• Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz wszystkimi jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, 
otrzymaliśmy od Zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania oferty oraz 
zobowiązujemy się wykonać zamówienie w całości. 

• Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. 
• Oświadczamy, że podana cena realizacji zamówienia uwzględnia wszelkie warunki 

podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
• Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku udzielenia nam 
zamówienia do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
 
 

Dane dotyczące wielkości przedsiębiorstwa 

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?1 

Tak     Nie  

Zgodnie z art. 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.: 
a) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą 

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

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

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

 
 
 

…................................................ ….................................................................. 
              (miejscowość i data) (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 

 
 

                                                 
1
 Właściwe zaznaczyć. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

 
….......................................................... 
            (pieczątka firmowa Wykonawcy) 

 

Formularz cenowy 

 
Dotyczy postępowania prowadzonego pn. kompleksowa usługa w zakresie przeglądów, napraw bieżących, awarii  oraz napraw okresowych i 
powypadkowych, diagnostyki, wymiany i wulkanizacji opon, pomocy drogowej holowania - przewozu na lawecie oraz innych napraw, wynikających ze 
specjalistycznej budowy samochodów sanitarnych karetek ambulansów dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego 
księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, sygnatura: DZP/8/2017 
 
 

USŁUGI NAPRAWCZE PLANOWANE DLA KARETEK-AMBULANSÓW MERCEDES SPRINTER 319 CDI 

Lp. Przedmiot zamówienia Planowana ilość 
usług naprawczych*** 

Cena jednostkowa 
netto 

Cena jednostkowa 
brutto Wartość netto* VAT (%) Wartość brutto** 

1 Wymiana sprzęgła komplet nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 

2 Naprawa rozrusznika 1      

3 Wymiana rozrusznika komplet 1      

4 Naprawa alternatora 2      

5 Wymiana alternatora 1      

6 Wymiana amortyzatorów przednich komplet 2      
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7 Wymiana amortyzatorów tylnych komplet 2      

8 
Wymiana klocków hamulcowych + czujniki 
zużycia przód kpl. 

6 
 

     

9 Wymiana tarcz hamulcowych przód kpl. 3      

10 
Wymiana klocków hamulcowych + czujniki 
zużycia tył kpl. 

3      

11 Wymiana szczęk hamulcowych tył kpl. 2      

12 Naprawa zacisku hamulcowego 6      

13 Wymiana  sworznia wahacza przedniego kpl. 2      

14 
Wymiana łącznika drążka stabilizatora  
tylnego kpl. z tulejami wewnętrznymi 

2      

15 
Wymiana łącznika drążka stabilizatora przód 
kpl. z tulejami wewnętrznymi 

4      

16 Wymiana piasty przedniej 1      

17 Wymiana piasty tylnej 1      

18 Diagnostyka komputerowa silnika 4      

19 
Przegląd techniczny z wymianą oleju 
silnikowego + kpl. filtrów + diagnostyka 
komputerowa 

12      
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20 Wymiana płynu chłodniczego 2      

21 Wymiana płynu hamulcowego 2      

22 Wymiana linek hamulca pomocniczego 2      

23 
Wymiana końcówki drążka kierowniczego + 
geometria kół 

4      

24 
Wymiana drążka kierowniczego + geometria 
kół 

2      

25 Test amortyzatorów pojazdu z wydrukiem 2      

26 Test siły hamowania pojazdu z wydrukiem 2      

27 
Napełnienie klimatyzacji czynnikiem 
chłodzącym, odgrzybianie układu 

4      

28 
Wymiana opony z wyważeniem w zależności 
od sezonu zima/lato 235/65R16C 

14      

29 Wulkanizacja opony z wyważeniem 6      

30 Ładowanie akumulatora 8      

31 
Wymiana tarczo bębnów hamulcowych 
tylnych 1 kpl. 

3      

32 Wymiana rozrządu kpl. nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 
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33 Wymiana szyby czołowej nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 

34 Wymiana półosi napędowej tylnej nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 

35 Wymiana tłumika środkowego nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 

36 Wymiana tłumika końcowego 1      

37 
Wymiana paska wielorowkowego + kpl. 
napinaczy 

3      

38 Wymiana żarówki reflektorowej 4      

39 Wymiana resoru przedniego 1      

40 
Wymiana akumulatora przedziału 
medycznego 

2      

41 Wymiana akumulatora rozruchowego 2      

42 
Wymiana sprężyn zawieszenia przedniego 
kpl. 

nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 

43 Wymiana sprężyn zawieszenia tylnego nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 

44 Wymiana resorów tylnych kpl. 1      

45 Wymiana podpory wału napędowego 1      
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46 Wymiana krzyżaka wału napędowego 1      

47 Wymiana piór wycieraczek kpl. 4      

48 
Naprawa układu zasilania z diagnostyką 
komputerową 

4      

49 
Naprawa układu dolotowego silnika z 
diagnostyką komputerową 

4      

50 
Naprawa układu elektrycznego z diagnostyką 
komputerową 

4      

51 Naprawa  filtra cząstek stałych 1      

52 Sezonowe przełożenie  opon (zima/lato)  4 kpl.-16 szt.      

53 
Przechowanie, konserwacja oraz utylizacja 
zużytych opon 

4 kpl.- 16 szt.      

54 Wymiana sprężarki klimatyzacji 1      

ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO  DLA KARETEK-AMBULANSÓW MERCEDES SPRINTER 319 
CDI):  ----------  

Zamawiający posiada samochody  karetki-ambulanse marki Mercedes Sprinter 319 CDI o następujących numerach rejestracyjnych: 
CW 68910 
CW 68909 
CW 73255 
CW 73256 

USŁUGI NAPRAWCZE PLANOWANE DLA KARETEK-AMBULANSÓW MERCEDES SPRINTER 315 CDI 
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Lp. Przedmiot zamówienia Planowana ilość 
usług naprawczych*** 

Cena jednostkowa 
netto 

Cena jednostkowa 
brutto Wartość netto* VAT (%) Wartość brutto** 

1 Wymiana sprzęgła komplet 1      

2 Naprawa rozrusznika 1      

3 Wymiana rozrusznika komplet 1      

4 Naprawa alternatora 1      

5 Wymiana alternatora 1      

6 Wymiana amortyzatorów przednich komplet 1      

7 Wymiana amortyzatorów tylnych komplet 1      

8 Naprawa zacisku hamulcowego 3      

9 
Wymiana klocków hamulcowych + czujniki 
zużycia przód kpl. 

4      

10 Wymiana tarcz hamulcowych przód kpl. 1      

11 
Wymiana klocków hamulcowych + czujniki 
zużycia tył kpl. 

2      

12 Wymiana szczęk hamulcowych tył kpl. 1      
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13 Wymiana  sworznia wahacza przedniego kpl. 1      

14 
Wymiana łącznika drążka stabilizatora tylnego 
kpl. z tulejami wewnętrznymi 

1      

15 
Wymiana łącznika drążka stabilizatora przód 
kpl. z tulejami wewnętrznymi 

2      

16 Wymiana łożyska piasty tylnej nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 

17 Wymiana łożyska piasty przedniej nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 

18 Wymiana piasty przedniej 1      

19 Wymiana piasty tylnej 1      

20 Diagnostyka komputerowa silnika 2      

21 
Przegląd techniczny z wymianą oleju 
silnikowego + kpl. filtrów + diagnostyka 
komputerowa 

4      

22 Wymiana płynu chłodniczego 1      

23 Wymiana płynu hamulcowego 1      

24 Wymiana linek hamulca pomocniczego 1      

25 
Wymiana końcówki drążka kierowniczego + 
geometria kół 

2      
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26 
Wymiana drążka kierowniczego + geometria 
kół 

1      

27 Test amortyzatorów pojazdu z wydrukiem 1      

28 Test siły hamowania pojazdu z wydrukiem 1      

29 
Napełnienie klimatyzacji czynnikiem 
chłodzącym, odgrzybianie układu 

2      

30 
Wymiana opony z wyważeniem w zależności 
od sezonu zima/lato 235/65R16C 

8      

31 Wulkanizacja opony z wyważeniem 4      

32 Ładowanie akumulatora 2      

33 
Wymiana tarczo bębnów hamulcowych 
tylnych 1 kpl. 

1      

34 Wymiana rozrządu kpl. nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 

35 Wymiana szyby czołowej nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 

36 Wymiana półosi napędowej tylnej nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 

37 Wymiana tłumika środkowego nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 

38 Wymiana tłumika końcowego 1      
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39 
Wymiana paska wielorowkowego + kpl. 
napinaczy 

1      

40 Wymiana żarówki reflektorowej 4      

41 Wymiana resoru przedniego nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 

42 
Wymiana akumulatora przedziału 
medycznego 

1      

43 Wymiana akumulatora rozruchowego 1      

44 
Wymiana sprężyn zawieszenia przedniego 
kpl. 

nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 

45 Wymiana sprężyn zawieszenia tylnego nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 

46 Wymiana resorów tylnych kpl. 1      

47 Wymiana podpory wału napędowego 1      

48 Wymiana krzyżaka wału napędowego 1      

49 Wymiana piór wycieraczek kpl. 2      

50 
Naprawa układu zasilania z diagnostyką 
komputerową 

2      

51 
Naprawa układu dolotowego silnika z 
diagnostyką komputerowa 

2      
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52 
Naprawa układu elektrycznego z diagnostyką 
komputerową 

2      

53 
Naprawa filtra cząstek stałych: mechaniczne 
udrożnienie+ chemiczne czyszczenie 

1      

54 Wymiana filtra cząstek stałych nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 

55 Sezonowe przełożenie  opon (zima/lato)  2 kpl.-8 szt.      

56 
Przechowanie, konserwacja oraz utylizacja 
zużytych opon 

2 kpl.-8 szt.      

57 Wymiana sprężarki klimatyzacji 1      

ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO DLA KARETEK-AMBULANSÓW MERCEDES SPRINTER 315 
CDI: 

 ----------  

Zamawiający posiada samochody  karetki-ambulanse marki Mercedes Sprinter 315 CDI o następujących numerach rejestracyjnych: 
CW 48352 
CW 43148 

USŁUGI NAPRAWCZE PLANOWANE DLA KARETEK-AMBULANSÓW MERCEDES SPRINTER 313 CDI 

Lp. Przedmiot zamówienia Planowana ilość 
usług naprawczych*** 

Cena jednostkowa 
netto 

Cena jednostkowa 
brutto 

Wartość netto* VAT (%) Wartość brutto** 

1 Wymiana sprzęgła komplet nie przewiduje się      

2 Naprawa rozrusznika 1      

3 Wymiana rozrusznika komplet 1      
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4 Naprawa alternatora 1      

5 Wymiana alternatora 1      

6 Wymiana amortyzatorów przednich komplet 2      

7 Wymiana amortyzatorów tylnych komplet 2      

8 Naprawa zacisku hamulcowego 6      

9 
Wymiana klocków hamulcowych + czujniki 
zużycia przód kpl. 

5      

10 Wymiana tarcz hamulcowych przód kpl. 2      

11 
Wymiana klocków hamulcowych + czujniki 
zużycia tył kpl. 

3      

12 Wymiana szczęk hamulcowych tył kpl. 2      

13 Wymiana  sworznia wahacza przedniego kpl. 2      

14 
Wymiana łącznika drążka stabilizatora  
tylnego kpl. z tulejami  wewnętrznymi 

2      

15 
Wymiana łącznika drążka stabilizatora przód 
kpl. z tulejami wewnętrznymi 

3      

16 Wymiana łożyska piasty tylnej 2      
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17 Wymiana łożyska piasty przedniej 2      

18 Diagnostyka komputerowa silnika 4      

19 
Przegląd techniczny z wymianą oleju 
silnikowego + kpl. filtrów + diagnostyka 
komputerowa 

8      

20 Wymiana płynu chłodniczego 2      

21 Wymiana płynu hamulcowego 2      

22 Wymiana linek hamulca pomocniczego 2      

23 
Wymiana końcówki drążka kierowniczego + 
geometria kół 

3      

24 
Wymiana drążka kierowniczego + geometria 
kół 

2      

25 Test amortyzatorów pojazdu z wydrukiem 1      

26 Test siły hamowania pojazdu z wydrukiem 1      

27 
Napełnienie klimatyzacji czynnikiem 
chłodzącym, odgrzybianie układu 

4      

28 
Wymiana opony z wyważeniem w zależności 
od sezonu zima/lato 225/70R15C 

6      

29 Wulkanizacja opony z wyważeniem 4      
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30 Ładowanie akumulatora 4      

31 
Wymiana tarczo bębnów hamulcowych 
tylnych 1 kpl. 

2      

32 Wymiana rozrządu kpl. nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 

33 Wymiana szyby czołowej nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 

34 Wymiana półosi napędowej tylnej nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 

35 Wymiana tłumika środkowego nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 

36 Wymiana tłumika końcowego 1      

37 
Wymiana paska wielorowkowego + kpl. 
napinaczy 

2      

38 Wymiana żarówki reflektorowej 8      

39 Wymiana resoru przedniego 1      

40 
Wymiana akumulatora przedziału 
medycznego 

3      

41 Wymiana akumulatora rozruchowego 2      

42 
Wymiana sprężyn zawieszenia przedniego 
kpl. 

nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 



 

 35 

43 Wymiana sprężyn zawieszenia tylnego nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 

44 Wymiana resorów tylnych kpl. 2      

45 Wymiana podpory wału napędowego 2      

46 Wymiana krzyżaka wału napędowego 2      

47 Wymiana piór wycieraczek kpl. 4      

48 
Naprawa układu zasilania z diagnostyką 
komputerową 

3      

49 
Naprawa układu dolotowego silnika z 
diagnostyką komputerową 

3      

50 
Naprawa układu elektrycznego z diagnostyką 
komputerowa 

3      

51 
Naprawa filtra cząstek stałych: mechaniczne 
udrożnienie + chemiczne czyszczenie 

nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 

52 Wymiana filtra cząstek stałych nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 

53 Sezonowe przełożenie  opon (zima/lato)  4 kpl.-16 szt.      

54 
Przechowanie, konserwacja oraz utylizacja 
zużytych opon 

4 kpl.-16 szt.      

55 Wymiana sprężarki klimatyzacji 1      
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ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO DLA KARETEK-AMBULANSÓW MERCEDES SPRINTER 313 
CDI: 

 ----------  

Zamawiający posiada samochody karetki-ambulanse marki Mercedes Sprinter 313 CDI o następujących numerach rejestracyjnych: 
CW 36001 
CW 36002 
CW 36004 
CW 32403 

USŁUGI NAPRAWCZE PLANOWANE DLA KARETEK-AMBULANSÓW MERCEDES VITO 115/111 

Lp. Przedmiot zamówienia Planowana ilość 
usług naprawczych*** 

Cena jednostkowa 
netto 

Cena jednostkowa 
brutto 

Wartość netto* VAT (%) Wartość brutto** 

1 Wymiana sprzęgła komplet 1      

2 Naprawa rozrusznika 1      

3 Wymiana rozrusznika komplet 1      

4 Naprawa alternatora 1      

5 Wymiana alternatora 1      

6 Wymiana amortyzatorów przednich komplet 2      

7 Wymiana amortyzatorów tylnych komplet 2      

8 Naprawa zacisku hamulcowego 4      
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9 
Wymiana klocków hamulcowych + czujniki 
zużycia przód kpl. 

4      

10 Wymiana tarcz hamulcowych przód kpl. 2      

11 
Wymiana klocków hamulcowych + czujniki 
zużycia tył kpl. 

2      

12 Wymiana szczęk hamulcowych tył kpl. nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 

13 Wymiana  sworznia wahacza przedniego kpl. 2      

14 
Wymiana łącznika drążka stabilizatora  
tylnego kpl. z tulejami wewnętrznymi 

2      

15 
Wymiana łącznika drążka stabilizatora przód 
kpl. z tulejami wewnętrznymi 

2      

16 Wymiana łożyska piasty tylnej 1      

17 Wymiana piasty przedniej 2      

18 Diagnostyka komputerowa silnika 3      

19 
Przegląd techniczny z wymianą oleju 
silnikowego + kpl. filtrów + diagnostyka 
komputerowa 

7      

20 Wymiana płynu chłodniczego 2      

21 Wymiana płynu hamulcowego 2      
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22 Wymiana linek hamulca pomocniczego 2      

23 
Wymiana końcówki drążka kierowniczego + 
geometria kół 

2      

24 
Wymiana drążka kierowniczego + geometria 
kół 

1      

25 Test amortyzatorów pojazdu z wydrukiem 1      

26 Test siły hamowania pojazdu z wydrukiem 1      

27 
Napełnienie klimatyzacji czynnikiem 
chłodzącym, odgrzybianie układu 

3      

28 
Wymiana opony z wyważeniem w zależności 
od sezonu zima/lato 205/65R16C 

12      

29 Wulkanizacja opony z wyważeniem 5      

30 Ładowanie akumulatora 3      

31 Wymiana tarcz hamulcowych tylnych 2      

32 Wymiana rozrządu kpl. nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 

33 Wymiana szyby czołowej nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 

34 Wymiana półosi napędowej tylnej nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 
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35 Wymiana tłumika środkowego 1      

36 Wymiana tłumika końcowego 1      

37 
Wymiana paska wielorowkowego + kpl. 
napinaczy 

3      

38 Wymiana żarówki reflektorowej 5      

39 Wymiana resoru przedniego nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 

40 
Wymiana akumulatora przedziału 
medycznego 

1      

41 Wymiana akumulatora rozruchowego 2      

42 
Wymiana sprężyn zawieszenia przedniego 
kpl. 

1      

43 Wymiana sprężyn zawieszenia tylnego 1      

44 Wymiana resorów tylnych kpl. nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 

45 Wymiana podpory wału napędowego 2      

46 Wymiana krzyżaka wału napędowego 2      

47 Wymiana piór wycieraczek kpl. 3      
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48 
Naprawa układu zasilania z diagnostyka 
komputerową 

2      

49 
Naprawa układu dolotowego silnika  z 
diagnostyką komputerową 

2      

50 
Naprawa układu elektrycznego z diagnostyką 
komputerową 

2      

51 
Naprawa filtra cząstek stałych: mechaniczne 
udrożnienie + chemiczne czyszczenie 

1      

52 Wymiana filtra cząstek stałych nie przewiduje się -------------- -------------- ------------------- ---------- ------------------- 

53 Sezonowe przełożenie  opon (zima/lato)  3 kpl.-12 szt.      

54 
Przechowanie, konserwacja oraz utylizacja 
zużytych opon 

3 kpl.-12 szt.      

55 Wymiana sprężarki klimatyzacji 1      

ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (MERCEDES VITO 115/111):  ----------  

Zamawiający posiada samochody karetki-ambulanse marki Mercedes VITO  111/115 CDI o następujących numerach rejestracyjnych: 
CW 58266 
CW 63180 
CW 38787 

USŁUGI NAPRAWCZE, REMONTY I AWARIE NIEPLANOWANE DLA WSZYSTKICH  KARETEK-AMBULANSÓW 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość 
Cena jednostkowa 

netto 
Cena jednostkowa 

brutto Wartość netto* VAT (%) Wartość brutto** 

1 
Świadczenie usług naprawy, awarie 
konserwacji, remonty  i diagnostyki 

400 roboczogodzin      
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specjalistycznych samochodów sanitarnych – 
karetek-ambulansów, usługi nieplanowane 
rozliczane roboczogodziną - kosztorysem 
powykonawczym. 

USŁUGI POMOCY DROGOWEJ - HOLOWANIE DLA WSZYSTKICH KARETEK-AMBULANSÓW 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość Cena jednostkowa 
netto 

Cena jednostkowa 
brutto Wartość netto* VAT (%) Wartość brutto** 

1 
Świadczenie usług pomocy drogowej – 
holowanie/przewóz na lawecie/ 

500 km      

 
* Wartość netto oblicza się w sposób następujący: Cena jednostkowa netto x Planowana ilość usług naprawczych / Ilość. 
** Wartość brutto oblicza się w sposób następujący: Wartość netto + VAT (%). 
Zakres ewentualnych napraw, awarii, konserwacji, przeglądów itp. karetek–ambulansów marki  Volkswagen Crafter 2 EKE2 o numerach rejestracyjnych GD 106 
KN,  GD 107 KN, GD 108 KN , GD 059 KN   będzie  dotyczył  tylko i wyłącznie nie objętych gwarancją i rękojmią w ramach obowiązującej umowy leasingu. 
 
 
*** Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia planowanej ilości usług w trakcie obowiązywania umowy, zależenie od potrzeb Zamawiającego, ale nie 
więcej niż o połowę. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy. 
 

 

 

 
Łączna wartość brutto usług naprawczych planowanych dla wszystkich karetek-ambulansów :….................................................................... 
 
Słownie: …......................................................................................................................................................................................................... 
 

 

 
Łączna wartość brutto usług naprawczych nieplanowanych, rozliczanych roboczogodziną a następnie kosztorysem powykonawczym dla wszystkich 
karetek-ambulansów: …............................................................... 
 
Słownie: …......................................................................................................................................................................................................... 
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Łączna wartość brutto usług pomocy drogowej – holowania przewoź na lawecie dla wszystkich karetek-ambulansów: 
…............................................................... 
 
Słownie: …......................................................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
…................................................ ….................................................................. 
               (miejscowość i data) (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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                                                                                                                         Załącznik nr 3 do SIWZ  
                DZP/8/2017 
 

Zamawiający: 

                                                                                     Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki  

                                                                           we Włocławku,  
                                                                           ul. Wieniecka 49 

                                                                                                         87-800 Włocławek  
 

Wykonawca: 

………………………………………

………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

………………………………………

………………………………… 

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. . Kompleksowa usługa w 
zakresie przeglądów, napraw bieżących, awarii  oraz napraw okresowych i powypadkowych, 
diagnostyki, wymiany i wulkanizacji opon, pomocy drogowej holowania oraz innych napraw, 
wynikających ze specjalistycznej budowy samochodów sanitarnych karetek ambulansów dla 
potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego 
Popiełuszki we Włocławku, sygnatura: DZP/8/2017 
 
 

oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………2017 r.  
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                                                                                     ………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument 

i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

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

…………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres i rodzaj udostępnionych zdolności/zasobów dla wykonawcy).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………2017 r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

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. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ……..2017 r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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   Załącznik nr 4 do SIWZ 
DZP/8/2017 

    
 Zamawiający: 

                                                                                        
                                                                            Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  

           im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki  
                                                                           we Włocławku,  

                                                                            ul. Wieniecka 49 
                                                                                                         87-800 Włocławek  
 
Wykonawca: 
………………………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. . Kompleksowa usługa w zakresie 
przeglądów, napraw bieżących, awarii  oraz napraw okresowych i powypadkowych, diagnostyki, 
wymiany i wulkanizacji opon, pomocy drogowej holowania oraz innych napraw, wynikających ze 
specjalistycznej budowy samochodów sanitarnych karetek ambulansów dla potrzeb Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,  
 
Znak postępowania:  DZP/8/2017  oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na 

podstawie ww. przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  . 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….2017 r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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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. 24 ust. 1 pkt 13-

14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………2017 r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ……………2017 r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

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. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………2017 r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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 Załącznik nr 5 do SIWZ DZP/8/2017 
UMOWA NR DZP /     / 2017 „PROJEKT” 

 
zawarta w dniu …........................., pomiędzy: 
 
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki 
we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr 0000457089, REGON: 341411727, NIP: 888 31 17 873, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 
 

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

(imię i nazwisko)                                           (stanowisko) 
 
a 

 
..............................................................................., z siedzibą ................................................., wpisaną do 
…................................ pod nr …................., REGON: …................., NIP: …................., zwaną/-ym dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowana przez: 
 

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

(imię i nazwisko)                                           (stanowisko) 
 

 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego (postępowanie nr DZP/8/2017), w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016. poz. 831,996,1020), 

zawarta zostaje umowa w następującym brzmieniu: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa usługa w zakresie przeglądów, napraw bieżących, awarii  
oraz napraw okresowych i powypadkowych, diagnostyki, wymiany i wulkanizacji opon, 
pomocy drogowej holowania oraz innych napraw, wynikających ze specjalistycznej budowy 
samochodów sanitarnych karetek ambulansów, zwana w dalszej części umowy „usługą“, w ilości 
i o wartości określonej w załączniku nr 1 do umowy – Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do 
SIWZ). 

2. Usługa, o której mowa w ustępie poprzedzającym, będzie świadczona sukcesywnie, według potrzeb 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania w pierwszej kolejności samochodów Zamawiającego, 
bez konieczności wcześniejszej rezerwacji terminu wykonania usługi. 

4. Wykonawca nie może odmówić przyjęcia pojazdu do naprawy. 
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w szczególności: zakres czynności, sposób i 

częstotliwość ich wykonywania, zasady świadczenia usługi oraz pozostałe obowiązki Wykonawcy 
określa załącznik nr 2 do umowy - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia planowanej ilości usług w trakcie 
obowiązywania umowy, zależenie od potrzeb Zamawiającego, ale nie więcej niż o połowę. 
Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wartości przeznaczonych na wykonywanie usług 
naprawczych (planowanych i nieplanowanych), usług pomocy drogowej - holowania oraz zakup 
części zamiennych poprzez zwiększenie / zmniejszenie wartości między tymi usługami / zakupami, 
przy zachowaniu niezmienionej łącznej wartości brutto umowy. Uprawnienie to nie stanowi zmiany 
przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy. 

8. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub 
jego    podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego 
wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy  lub w treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do 
przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do 
dokonywania czynności, które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień 
nadzorczych Zamawiającego.  
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9. Wykonawca oraz jego ewentualni podwykonawcy są zobowiązani do zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności z zakresu mechaniki i elektryki samochodowej, 
blacharstwa i lakiernictwa samochodowego  

10. W celu potwierdzenia i kontroli wykonania obowiązku wskazanego w ust. 9 niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest zobligowany do niezwłocznego przedstawienia na każde wezwanie i w zakresie 
określonym przez Zamawiającego: 
a) odpisów zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z osobami (o których mowa w ust. 9 

niniejszego paragrafu) umów o pracę, które w celu ochrony danych osobowych powinny zostać 
zanonimizowane poprzez pozostawienie inicjałów pracownika oraz utajnienie danych 
teleadresowych; 

b) dokumentów potwierdzających odprowadzenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek 
na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy w stosunku do 
pracowników, którzy uczestniczą w realizacji niniejszej umowy w zakresie określonym w ust. 9 
niniejszego paragrafu, w proporcji odpowiadającej podstawie do ich obliczenia tj. umowy o 
pracę. 

11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków 
wskazanych w ust. 9 lub 10 niniejszego paragrafu, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną 
w wysokości 1 000 zł za każdy tego typu przypadek.  

 
 

§ 2 
Gwarancja na wykonaną usługę oraz części zamienne 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę. Okres gwarancji 
liczony jest od dnia odbioru pojazdu przez Zamawiającego. 

2. Naprawy gwarancyjne obejmują elementy objęte zleceniem naprawy. 
3. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane w czasie usługi części na okres wskazany przez ich 

producenta, jednak nie krótszy niż okres, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przekazać kopie gwarancji udzielonej 

przez producenta na części zamontowane w serwisowanym samochodzie oraz przedstawić 
certyfikaty potwierdzające ich zgodność z wymaganiami technicznymi określonymi przez producenta 
serwisowanego samochodu. 

 
§ 3 

Wykonanie zastępcze 
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego usługi w całości bądź w części 

po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu 
na konieczność zapewnienia ciągłości świadczenia zadań związanych z ratowaniem życia i zdrowia. 

2. Mając powyższe na względzie Strony ustalają, iż w przypadku niewykonania usługi w terminie 
określonym w umowie, Zamawiający ma prawo nabyć usługę zgodnie z opisem zawartym 
w załączniku nr 2 do umowy u innego Wykonawcy (tzw. wykonanie zastępcze), bez konieczności 
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia i 
bez obowiązku nabycia od Wykonawcy niezrealizowanej usługi. 

3. W przypadku dokonania wykonania zastępczego, o którym mowa w ustępach poprzedzających, 
Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić 
Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną usługi, jaką Zamawiający zapłaciłby 
Wykonawcy, gdyby ten wykonał usługę a ceną tej usługi, którą Zamawiający zobowiązany jest 
zapłacić w związku z wykonaniem zastępczym. 

4. Wyrównanie szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z dokonaniem wykonania zastępczego, 
nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty wraz z potwierdzeniem dokonania 
wykonania zastępczego. 

 
§ 4 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za każdy przypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: 
a. za nieterminowe wykonanie usługi - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 150 zł za każdy dzień opóźnienia ponad terminy wskazane w załączniku nr 2 do 
umowy, 

b. za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi inny niż nieterminowe 
wykonanie usługi, a w szczególności za: wykonywanie usługi przy pomocy osób 
nie posiadających wymaganych przez Zamawiającego kwalifikacji, wykonywanie usługi 
w pomieszczeniach / na stanowiskach niewyposażonych zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego i inne przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania usług - Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każde stwierdzone uchybienie, 
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c. za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 
wartości brutto niewykonanej części umowy. 

2. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, 
z zastrzeżeniem § 3 umowy. 

3. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem 
zapłaty. 

4. Zamawiający może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 5 
Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający ma prawo w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę w razie rażącego naruszenia 
przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności co najmniej trzykrotnych 
zastrzeżeń wniesionych na piśmie w zakresie realizacji niniejszej umowy (np. co do poprawności, 
terminowości wykonania usługi, wykonywania usługi przy pomocy osób nie posiadających 
wymaganych przez Zamawiającego kwalifikacji). 

2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn podanych w ustępie 
poprzedzającym Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej, zgodnie z paragrafem 
poprzedzającym. 

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie 
za należycie wykonaną usługę. 

 
§ 6 

Wartość umowy 
1. Wartość umowy określona jest w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu cenowym i wynosi: 
2. wartość netto umowy: ….................. zł, słownie: ….................................; 
3. wartość brutto umowy: ….................. zł, słownie: ….................................. (wartość brutto 

umowy stanowić będzie całkowita wartość brutto oferty powiększona o kwotę, jaką Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na zakup części zamiennych w ramach nieplanowanych napraw) 

4. Wartość netto umowy wymieniona w ust. 1 niniejszego paragrafu jest ceną netto, zawierającą 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

5. Wartość brutto umowy wymieniona w ust. 1 niniejszego paragrafu jest ceną brutto, zawierającą 
podatek VAT w wysokości przewidzianej przepisami prawa. 

6. Strony ustalają, że ceny jednostkowe netto towaru obowiązują przez cały okres trwania umowy, 
z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 pkt. 1-3 umowy. 

 
§ 7 

Rozliczenia 
1. Zapłata należności dokonana będzie za wykonaną usługę według cen jednostkowych netto podanych 

w załączniku nr 1 do umowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną usługę, 
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury, z zastrzeżeniem ust 2 i 3 niniejszego 
paragrafu. 

2. Zapłata należności za części zamienne wykorzystane do realizacji umowy - zgodnie z jej zapisami - 
dokonana zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz przedłożonych Zamawiającemu 
faktur źródłowych, przy czym cena za części zamienne uwzględniać będzie marżę w wysokości 
............. %, liczoną od ceny zakupu. 

3. Faktura za wykonaną usługę musi zawierać w treści wskazanie numeru rejestracyjnego pojazdu, 
wyszczególnienie wykonanych czynności oraz wszystkie użyte materiały i części zamienne w 
faktycznie użytych ilościach. 

4. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną 
usługę lub wykorzystane części zamienne do Zamawiającego. 

5. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 8 
Zakaz zmiany wierzyciela 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego 
na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może również dokonać innych czynności prawnych z osobą trzecią, których 
przedmiotem są zobowiązania Zamawiającego wynikające z umowy, w tym przejęcie długu 
Zamawiającego przez osobę trzecią, przystąpienie do długu Zamawiającego przez osobę trzecią, 
poręczenie przez osobę trzecią za zobowiązania Zamawiającego - bez pisemnej zgody 
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Zamawiającego. 
 

§ 9 
Osoby upoważnione do kontaktów 

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji 
niniejszej umowy jest …........................................................ (tel. nr …...................................) lub 
osoba zastępująca. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji 
niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest ….................................................. 
(tel. nr …...................................) lub osoba zastępująca. 

 
§ 10 

Okres obowiązywania umowy 
1. Umowa obowiązuje od dnia …....................... do dnia …......................., z zastrzeżeniem ustępów 

następujących. 
2. Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

w przypadku zrealizowania jej do wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy. 
3. W przypadku, gdy umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania 

czas trwania umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może zostać wydłużony 
aż do wyczerpania wartości brutto umowy, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy. 

 
§ 11 

Zmiany umowy 
1.  Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy: 
a. nastąpi obniżenie ceny; 
b. nastąpi zmiana w wykazie samochodów, polegająca na zmianie pojazdów objętych usługą lub 
zmniejszenie ilości pojazdów objętych usługą.  
c. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych 
brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą 
stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego 
zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji; 
d. nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Zamawiający dopuszcza 
możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu 
prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do 
dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, 
zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 
pkt 2 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na 
okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego 
rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp; 
e.  nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -  Zamawiający dopuszcza możliwość 
wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie 
będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej 
zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 3 uPzp oraz wykazanie wpływu 
proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie 
do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę 
(zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 
ust. 5 uPzp; 
f. nastąpią zmiany osób wskazanych przez Strony do realizacji umowy - Zamawiający dopuszcza 
wprowadzenie zmian personalnych wśród osób wyznaczonych do realizacji zamówienia; jeżeli Wykonawca 
dokonuje zmiany personalnej wśród osób, które wykazał w Wykazie osób (...) załączonym do oferty zastrzega 
się, iż nowa osoba musi posiadać co najmniej kwalifikacje określone w Rozdziale IV SIWZ dla osoby 
zastępowanej; 
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g. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy 
może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy. 
2. Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania 
umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy 
zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie 
gorszych niż opisane w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, 
na który została podpisana umowa. W przypadku zaprzestania lub zawieszenia produkcji towaru objętego 
umową Wykonawca winien udokumentować ten fakt.  
3.  Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli: 
a. łączna ewentualna zmiana wartości zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie; 
b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
zamawiającego, 

• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie; 

c. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

• w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to 
za sobą innych istotnych zmian umowy; 

• w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców; 

d. zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając 
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  

• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 
4. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej 
umowy skutkujących: 
a. zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 
b. wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w 
tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści; 
c. naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany 
pierwotnie w umowie; 
d. znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; 
e. zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą. 
5. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. 
Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, 
oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.  
 

 
§ 12 

Odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, przy pomocy których będzie 
wykonywał przedmiot umowy. 
 

§ 13 
Postanowienia końcowe 

1. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. (dotyczy wyłącznie 

spółek z o.o.) 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 
 - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), 

       - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 oraz Dz.    

         U. z 2016. poz. 831,996,1020) 

4. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego 
rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
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6. Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część: 
 - załącznik nr 1 do umowy: Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ, 
 - załącznik nr 2 do umowy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9 do SIWZ. 

 
 
 WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 6 do SIWZ DZP8/2017 
 

 
 
 

….......................................................... 
            (pieczątka firmowa Wykonawcy) 
 
 

Wykaz osób, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 
 

Działając w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej i będąc należycie upoważnionym do jego 
reprezentowania w postępowaniu prowadzonym pn. kompleksowa usługa w zakresie przeglądów, napraw 
bieżących, awarii  oraz napraw okresowych i powypadkowych, diagnostyki, wymiany i wulkanizacji 
opon, pomocy drogowej holowania oraz innych napraw, wynikających ze specjalistycznej budowy 
samochodów sanitarnych karetek ambulansów dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, sygnatura: 
DZP/8/2017, 

 

przedkładam 
 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 
za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnymi do wykonania 
zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z wymogiem 
postawionym w rozdziale IV SIWZ. 
 
 
Osoby posiadające wykształcenie zawodowe kierunkowe lub średnie techniczne w zawodzie / o kierunku 
mechanik samochodowy: 
 

Lp. Imię i nazwisko Wykształcenie Podstawa do dysponowania 

1    

2    

 
 
Osoby posiadające wykształcenie zawodowe kierunkowe lub średnie techniczne w zawodzie / o kierunku 
elektryk lub elektromechanik: 
 

Lp. Imię i nazwisko Wykształcenie Podstawa do dysponowania 

1    

 
 
 
 
 
 
 
…................................................ ….................................................................. 
              (miejscowość i data) (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ DZP8/2017 
 

 
 
 

….......................................................... 
            (pieczątka firmowa Wykonawcy) 
 
 

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 
dostępnych Wykonawcy usług lub robót budowlanych 

w celu wykonania zamówienia 
 
 

Działając w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej i będąc należycie upoważnionym do jego 
reprezentowania w postępowaniu prowadzonym pn. kompleksowa usługa w zakresie przeglądów, napraw 
bieżących, awarii  oraz napraw okresowych i powypadkowych, diagnostyki, wymiany i wulkanizacji 
opon, pomocy drogowej holowania oraz innych napraw, wynikających ze specjalistycznej budowy 
samochodów sanitarnych karetek ambulansów dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, sygnatura: 
DZP/8/2017, 

 

przedkładam 
 

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług lub robót 
budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, 
zgodnie z wymogiem postawionym w rozdziale III SIWZ. 
 
 
Pomieszczenie naprawcze wyposażone w co najmniej 2 stanowiska naprawcze i 1 stanowisko 
diagnostyczne zapewniające swobodny wjazd samochodu sanitarnego: 
 

Lp. Opis pomieszczania, którym dysponuje 
lub będzie dysponował Wykonawca 

Liczba stanowisk 

Dystans od Stacji 
Pogotowia Ratunkowego 

we Włocławku 
przy ul. Lunewil 15 

Podstawa 
do dysponowania 

1     

 
 
Stanowisko do wulkanizacji z możliwością wymiany i wyważania opon w samochodach o DMC do 3,5 tony 
oraz stanowiskiem umożliwiającym diagnostykę i regulację geometrii kół: 
 

Lp. Opis stanowiska, którym dysponuje lub będzie 
dysponował Wykonawca Liczba stanowisk Podstawa do dysponowania 

1    

 
 
Stanowisko z dostępem do danych elektronicznych (np. Autodata, Workshop, Audatex lub równoważne) oraz 
komputerem z opcjami wykonawczymi dla pojazdów marki Mercedes Benz (adaptacja, kalibracja, wypalanie 
DPF): 
 

Lp. Opis stanowiska, którym dysponuje lub będzie 
dysponował Wykonawca 

Liczba stanowisk Podstawa do dysponowania 

1    
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…................................................ ….................................................................. 
              (miejscowość i data) (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik Nr 8 do SIWZ 
 DZP/8/2017 

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 Oświadczenie Wykonawcy  
                o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  
                   o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016. poz. 831,996,1020) 

 
 

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016. poz. 831,996,1020) oraz w związku ze 
złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na  Kompleksowa usługa w zakresie przeglądów, napraw bieżących, awarii  
oraz napraw okresowych i powypadkowych, diagnostyki, wymiany i wulkanizacji opon, 
pomocy drogowej holowania oraz innych napraw, wynikających ze specjalistycznej 
budowy samochodów sanitarnych karetek ambulansów dla potrzeb Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we 
Włocławku. 
 Znak postępowania:  DZP/8/2017, oświadczam że reprezentowany przeze mnie Wykonawca:  
 

1. nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).* 

2. należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 

2015r. poz. 184, 1618 i 1634) oraz: 

1) Wykonawcy, niżej wymienieni, należący do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne 
oferty.* 

Nazwa podmiotu  Siedziba podmiotu  

  

  

 

2) Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej nie złożyli odrębnych ofert.* 
 
W związku z tym iż należę do grupy kapitałowej, a wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty wykazuję poniżej, że istniejące między 
nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia:** 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację 

składa każdy z Wykonawców. 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k. 
 
..................................................................    ......................................................... 
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 (miejscowość i data)   (podpis osoby/osób uprawnionych do 
występowania w imieniu Wykonawcy) 

 
* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy 
kapitałowej. 
** Wykonawca, który należy do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, może przedstawić, wraz z 
niniejszym oświadczeniem, dowody wskazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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Załącznik nr 9 do SIWZ 
 

 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa w zakresie przeglądów, napraw bieżących, awarii  oraz 
napraw okresowych i powypadkowych, diagnostyki, wymiany i wulkanizacji opon, pomocy drogowej 
holowania oraz innych napraw, wynikających ze specjalistycznej budowy samochodów sanitarnych karetek 
ambulansów dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego 
Popiełuszki we Włocławku, a w szczególności: 

1. wykonywanie okresowych przeglądów technicznych z odnotowaniem wykonanego przeglądu 
w książce serwisowej pojazdu.  

2. wykonywanie napraw wynikających z przeglądów,  
3. wykonywanie napraw bieżących wynikających z awarii, wypadków, kolizji drogowych itp., w tym 

napraw blacharskich i lakierniczych, wykonywanie napraw w zakresie i do wysokości przyznanego 
odszkodowania za szkodę na rzecz WSS  z Towarzystwa Ubezpieczeniowego - PZU. UNIQA lub 
innych Towarzystw Ubezpieczeniowych. 

4. świadczenie  o każdej porze i czasie usługi holowania, bądź przewozu karetki na lawecie, 
5. wykonywanie bieżących konserwacji,  
6. diagnostykę, w tym serwis ogumienia polegający na kontroli zużycia ogumienia i wymianie 

sezonowej opon zimowych na letnie i odwrotnie, przechowywanie na specjalnych stojakach – 
regałach, konserwację opon oraz utylizację zużytych opon,  

7. demontaż zużytych części, akcesoriów i materiałów wynikający z napraw oraz ich utylizacja,  
8. montaż nowych części, akcesoriów użytych do naprawy,  
9. zakup i dostawę niezbędnych części zamiennych, akcesoriów gumowych - opon, materiałów, olejów 

i płynów eksploatacyjnych,  
10. serwis klimatyzacji oraz systemów ogrzewania ambulansu - Webasto,  
11. serwis instalacji, urządzeń elektronicznych i elektrycznych,  
12. mycie i kosmetykę pojazdów (naprawa i pranie tapicerki) oraz inne usługi niezbędne do zapewnienia 

właściwego wyglądu ambulansów,  
13. usługi wynikające ze specjalistycznej budowy samochodów sanitarnych takich jak np.: naklejanie 

oznakowania ambulansu w postaci pasów, emblematów specjalistycznych, logo Zamawiającego, 
napisów wykonanych  z kolorowej folii samoprzylepnej. 

 
Wykaz pojazdów objętych usługą: 
 

Lp. Marka pojazdu Numer rejestracyjny Rok produkcji Przebieg w kilometrach - stan 
na dzień 31.12.2016 r. 

1 Mercedes Sprinter 319 CDI CW 68909 2011 226856 

2 Mercedes Sprinter 319 CDI CW 73255 2012 249938 

3 Mercedes Vito 115 CDI CW 63180 2010 434794 

4 Mercedes Sprinter 313 CDI CW 48352 2008 397582 

5 Mercedes Sprinter 313 CDI CW 32403 2005 373331 

6 Mercedes Sprinter 313 CDI CW 36002 2006 509417 

7 Mercedes Vito 115 CDI CW 58266 2009 296468 

8 Mercedes Sprinter 319 CDI CW 68910 2011 229266 

9 Mercedes Sprinter 319 CDI CW 73256 2012 270706 
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10 Mercedes Sprinter 315 CDI CW 36004 2006 510307 

11 Mercedes Sprinter 315 CDI CW 43148 2007 336025 

12 Mercedes Vito 115 CDI CW 38787 2006 435906 

13 Mercedes Sprinter 313 CDI CW 36001 2006 550539 

14 Volkswagen Crafter 2EKE2 GD 106KN 2015 49660 

15 Volkswagen Crafter 2EKE2 GD 107KN 2015 53837 

16 Volkswagen Crafter 2EKE2 GD 108KN 2015 73180 

17 Volkswagen Crafter 2EKE2 GD 059KN 2015 50171 

 
* Zakres ewentualnych napraw, awarii, konserwacji, przeglądów itp. karetek–ambulansów marki  
Volkswagen Crafter 2 EKE2 GD 106 KN , GD 107 KN, GD 108 KN , GD 059 KN   będzie  dotyczył  tylko i 
wyłącznie nie objętych gwarancją i rękojmią w ramach obowiązującej umowy leasingu. 

 

Pozostałe wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia: 
1. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować każdorazowe przyjęcie zleconego – zgłoszonego 

do naprawy samochodu i wykonywanie naprawy co najmniej od godz. 7:30 do 17:00 w dni robocze: 
od poniedziałku do piątku oraz od godz. 7:30 do 14:00 w soboty. Serwis naprawy karetek – 
ambulansów musi być zlokalizowany w odległości do 15 km od siedziby dawnej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego 87-800 Włocławek, ulica Lunewil 15. 

2. Przewidywana roczna liczba roboczogodzin – 400 Rbh na naprawy nie objęte naprawami 
ryczałtowymi.  

3. Wykonawca musi zapewnić możliwość bezzwłocznego przyjęcia pojazdu i wykonania drobnych, 
awaryjnych napraw niezbędnych do eksploatacji pojazdu - w godzinach pracy zakładu Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, po otrzymaniu ZGŁOSZENIA / ZLECENIA NAPRAWY SAMOCHODU  
według wzoru stanowiącego załącznik do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia od 
Zamawiającego i po potwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu kosztu i terminu wykonania usługi, 
do bezzwłocznego przyjęcia pojazdu i przystąpienia do realizacji usługi, jak również do dołożenia 
wszelkich starań do zminimalizowania czasu naprawy. 

5. Rozliczenie napraw wynikłych ze zdarzeń losowych objętych odrębną umową ubezpieczenia 
Zamawiającego, nastąpi na podstawie kosztorysu powypadkowego ubezpieczyciela. 

6. W trakcie przeglądów okresowych i obsługi technicznej, oprócz czynności zawartych w instrukcji 
obsługi dla danej marki i typu karetki szpitalnej, wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić 
komputerowe badanie pojazdu na ścieżce diagnostycznej z jednoczesnym załączeniem wydruków. 

7. W zakresie zleconej usługi naprawy pojazdu Wykonawca musi zapewnić również wykonanie napraw 
lub wymiany niezbędnych części oraz elementów nie będących bezpośrednio związanymi 
z przedmiotem zlecenia, a wynikającymi z ich uszkodzeń, specyfiki i technologii zleconej naprawy 
oraz ze specjalistycznej budowy ambulansów Zamawiającego, jak również wykonanie niezbędnych 
regulacji oraz diagnostyki w trakcie i po wykonanej naprawie. Zapewnienie usługi pomocy drogowej 
przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę ( holowanie lub przewóz na lawecie) . 

8. Każdorazowo zlecona naprawa ma polegać na przywróceniu przedmiotu zamówienia do pełnej 
sprawności technicznej, poprzez wymianę lub naprawę uszkodzonych elementów,  

9. Każdorazowo zlecona naprawa samochodu ma polegać również na zastosowaniu przez Wykonawcę 
odpowiednich i najlepszych jakościowo materiałów oraz części zamiennych, zapewniających 
właściwą jakość, wytrzymałość i estetykę realizacji prac naprawczych i ewentualnych 
wykończeniowych.  

10. Zaopatrzenie w materiały i części zamienne oraz opony do wykonania naprawy lub wymiany ma 
zapewnić Wykonawca w uzgodnieniu z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego, zwłaszcza 
w przypadku stosowania materiałów i części nieoryginalnych lub zamienników. W przypadku części 
zamiennych lub elementów wyposażenia specjalistycznego ambulansu Zamawiający może 
uczestniczyć w zaopatrzeniu w takie części. Zamawiający zastrzega możliwość wykonania usługi z 
części (materiałów) przez niego powierzonych. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania naprawionego samochodu czystego i 
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uporządkowanego oraz odpowiednio zakonserwowanego.  
12. Od momentu przejęcia przez przedstawiciela Wykonawcy, do odbioru po naprawie 

przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przekazaną 
karetkę oraz jego wyposażenie. Wykonawca będzie informował zamawiającego o postępie i zakresie 
– rozmiarze prac naprawczych w formie pisemnej ,faksem lub mailem. Zamawiający i Wykonawca 
sporządzać będą protokołu z postępu i przebiegu prac naprawczych, zakresu prac itp .Na powyższą 
okoliczność sporządzana może być dokumentacja fotograficzna. 

13. Liczba karetek podlegających obsłudze w ramach niniejszego zamówienia może ulec zmianie tj. 
zmniejszeniu w okresie trwania umowy. W takiej sytuacji, Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia z tytułu zmiany zakresu i przedmiotu zamówienia. Pojazdy wymienione w pkt. 3.1 mogą 
ulegać wymianie na inne, z tym zastrzeżeniem, iż nie ulegnie zwiększeniu maksymalna ilość 
pojazdów podana w tym pkt.  

14. Wykonawca udzieli co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na wszystkie usługi, natomiast gwarancja 
na wszystkie użyte do wykonania usługi części zamienne będzie zgodna z gwarancją udzieloną 
przez producenta części.  

15. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy 
roszczenie z tytułu rękojmi. 

16. W przypadku awarii karetki po wykonanej wcześniej usłudze przez Wykonawcę, Wykonawca 
na swój koszt odbierze karetkę z miejsca wskazanego przez Zamawiającego z przestrzeganiem 
procedur obowiązujących w prawie drogowym i wykona naprawę w terminie nie dłuższym niż 2 dni 
robocze licząc od momentu uznania reklamacji. Wykonawca w ciągu 1 dnia od odbioru karetki ( 
zgodnie ze zdaniem poprzedzającym ) zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu oświadczenie ( 
w formie pisemnej, faksem lub mailem ) czy uznaje reklamację i wykonuje naprawę na swój koszt 
czy nie uznaje reklamacji. W przypadku nie zasadnego nie uznania reklamacji przez Wykonawcę 
Zamawiający może zlecić naprawę pojazdu innemu podmiotowi i kosztem usługi obciążyć 
Wykonawcę.  

17. Zamawiający ma prawo wyłączenia niektórych samochodów z napraw zlecanych Wykonawcy. 
18. Wyłączenie niektórych napraw nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

przez Zamawiającego, które może stanowić podstawę do roszczeń odszkodowawczych ze strony 
Wykonawcy.  

19. Pomieszczenia naprawcze Wykonawcy muszą być wyposażone co najmniej w 2 stanowiska 
naprawcze i 1 stanowisko diagnostyczne zapewniające swobodny wjazd samochodu.  

20. Pomieszczenia naprawcze powinny być zamykane, posiadać możliwość podgrzewania w niskich 
temperaturach oraz  sprawną wentylację. Pomieszczenia naprawcze Wykonawcy muszą zapewniać 
swobodny wjazd samochodu o wymiarach skrajnych: długość 600 cm, szerokość z lusterkami 235 
cm, wysokość sygnalizatorami – 285 cm. Pomieszczenie powinno posiadać kanał przeglądowy i 
podnośnik o udźwigu powyżej  3,5 tony umożliwiający wykonanie prac na podwoziu pojazdu. 

21. Roboczogodzina (rbh) powinna obejmować wszystkie koszty wykonawcy, w tym m.in. koszty 
materiałów pomocniczych, sprzątanie, mycie, konserwację samochodu po naprawie, koszty 
związane z zakupem, transportowaniem i magazynowaniem części zamiennych oraz materiałów 
zużytych do naprawy ,zysk Wykonawcy i inne składniki. 

22. Rozliczenie ryczałtowe przez Wykonawcę kosztów napraw bieżących wynikłych z użytkowania 
karetek – ambulansów, napraw i usterek zgłaszanych przez kierowców karetek – ambulansów, 
awarii, wszelkich uszkodzeń oraz okresowych przeglądów technicznych i diagnostyki, wymiany i 
wulkanizacji opon itp. będzie rozliczane przez Zamawiającego następujaco: 

a) Wykonawca w ciągu 2-ch dni od zgłoszenia samochodu do naprawy zobowiązuje się 
poinformować zamawiającego ( pisemnie, faksem lub mailem ) o zakresie, koszcie usługi i 
terminie wykonania usługi, przedstawiając wartość ryczałtowa naprawy zgodnie a wyceną 
złożona zamawiającemu w formie formularza ofertowo –cenowego. 

b) Zamawiający w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania informacji od Wykonawcy,  
potwierdzi zakres, koszt ryczałtowy i termin wykonania usługi naprawy lub zwróci się o 
zmianę całości lub części wyceny lub terminu wykonania usługi albo wycofa zgłoszenie jej 
wykonania. W przypadku wycofania zgłoszenia wykonania usługi, Zamawiający zobowiązuje 
się do niezwłocznego odebrania samochodu ze stacji obsługi, a Wykonawca do jego 
wydania w stanie niezmienionym. 

c) W przypadku akceptacji przez Zamawiającego- kierownika Działu Transportu SPR wyceny 
ryczałtowej  Wykonawca dokona naprawy w terminie uzgodnionym –zaproponowanym i 
przyjętym przez zamawiającego. Akceptację wykonania ryczałtowego dokonywał będzie 
Kierownik Działu Transportu Stacji Pogotowia Ratunkowego WSS we Włocławku. 

d) Jeżeli w trakcie naprawy pojawi się konieczność zmiany zakresu naprawy w stosunku 
do zakresu zleconego i uzgodnionego  lub gdy w trakcie naprawy Wykonawca zdiagnozuje 
usterki, których usunięcie nie zostało zlecone przez Zamawiającego, a które mają wpływ 
na bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu lub wpływ na jakość  użytkowania karetki-
ambulansu  to Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o powyższym 
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Zamawiającego i uzyskać od niego akceptację  do kontynuowania naprawy w zmienionym 
zakresie. 

e) Po zakończeniu naprawy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys 
powykonawczy zawierający szczegółowy zakres  naprawy oraz ryczałtowy koszt naprawy. 

f) Zamawiający uprawiony jest żądać od Wykonawcy wyjaśnień i dodatkowych dokumentów, 
a Wykonawca zobowiązany jest te żądania spełnić w terminie oznaczonym 
przez Zamawiającego. 

g) W przypadku nie dających się wspólnie uzgodnić zastrzeżeń co do zamontowanych części 
lub zużytych materiałów, strony powołają niezależnego eksperta – biegłego Rzeczoznawcę 
Techniki Motoryzacyjnej, celem wydania opinii co do zakwestionowanych przez 
Zamawiającego pozycji w kosztorysie powykonawczym, w przypadku sporu w zakresie 
wyboru biegłego decyzję podejmuje Zamawiający. 

h) W przypadku gdy biegły w swej opinii skoryguje kosztorys powykonawczy, koszty biegłego 
obciążają w całości Wykonawcę, w przeciwnym przypadku koszty biegłego ponosi 
Zamawiający. W przypadku uznania racji obu stron koszty ekspertyzy strony poniosą 
solidarnie 

i) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo po przyjęciu karetki-ambulansu do naprawy, 
do dokonania oględzin i sprawdzenia pojazdu pod kątem usterek, uszkodzeń,  nie będących 
przedmiotem zlecenia naprawy a mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
w szczególności: 

                   - stanu zawieszenia, ogumienia, luzów układu kierowniczego, 
                   - wycieku płynów technologicznych,  
  - stanu akumulatora.  

j) W przypadku ujawnienia usterek, o których mowa w lit. i, Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. Zamawiający po dokonaniu 
wizji lokalnej, sporządzeniu protokołu, dokumentacji fotograficznej, podejmie decyzję, co do 
zmiany zakresu naprawy danego zlecenia. 

23. Rozliczenie kosztów napraw przez Wykonawcę w zakresie awarii, napraw nieprzewidzianych 
/których nie można przewidzieć – zaplanować/ napraw, zgłoszonych przez kierowców karetek – 
ambulansów, napraw, uszkodzeń i usterek, które wynikną z tytułu użytkowania karetki – ambulansu  
lub w trakcie przeglądu technicznego, bieżących okresowych oraz innych napraw wynikających ze 
specjalistycznej budowy karetek-ambulansów sanitarnych koniecznych do wykonania i mających 
wpływ na bezpieczeństwo użytkowania karetki-ambulansu nie objętych wyceną ryczałtową 
przedstawioną-wyszczególnioną i określoną w formularzu ofertowo –cenowym przez Wykonawcę 
będą rozliczane według stawki roboczogodziny i marży na zakupione i wmontowane części 
zamienne następująco:  
a) Wykonawca w ciągu 2-ch dni  od zgłoszenia samochodu do naprawy zobowiązuje się 
poinformować zamawiającego ( pisemnie, faksem lub mailem ) o zakresie, koszcie usługi i terminie 
wykonania usługi, przedstawiając wstępny kosztorys określający co najmniej: szacowaną ilości 
roboczogodzin na wykonanie poszczególnych czynności naprawczych, wraz z kosztem usługi, 
przewidywane części zamienne i materiały jakie będą zużyte podczas naprawy wraz z podaniem ich 
aktualnych cen, oraz planowanego  terminu wykonania usługi, 
b). maksymalny koszt naprawy gdy jest technicznie i ekonomicznie uzasadniony nie może 
przekroczyć także kosztów napraw ustalonych na podstawie kalkulacji brutto, sporządzonej wg norm 
producenta w systemie typu ,,Autodata, Workshop, Audatex” lub w innym równoważnym systemie, 
umożliwiającym dokonanie wyceny naprawy samochodu, 
c). Wysokość marży - wielkość w %,  którą Wykonawca dolicza do cen zakupu części zamiennych. 
Ceny części nie mogą być wyższe niż sugerowane przez producentów/ głównych importerów,  
d). Zamawiający – Kierownik Działu Transportu Stacji Pogotowia Ratunkowego w ciągu dwóch  dni 
roboczych od otrzymania informacji od Wykonawcy, o której mowa w pkt. a, potwierdzi - akceptuje 
wycenę określającą  zakres, koszt i termin wykonania usługi naprawy lub zwróci się o zmianę całości 
lub części wyceny lub terminu wykonania usługi albo wycofa zgłoszenie jej wykonania. W przypadku 
wycofania zgłoszenia wykonania usługi, Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania 
samochodu ze stacji obsługi, a Wykonawca do jego wydania w stanie niezmienionym. 
e). W przypadku akceptacji przez Zamawiającego wyceny ( pkt. d ) Wykonawca dokona naprawy 
w terminie uzgodnionym  przy czym jeśli w trakcie naprawy pojawi się konieczność zmiany zakresu 
naprawy w stosunku do zakresu przewidzianego we wstępnym kosztorysie ( pkt. a ) lub gdy w 
trakcie naprawy Wykonawca zdiagnozuje usterki, uszkodzenia , których usunięcie nie zostało 
zlecone przez Zamawiającego, a które mają wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu i 
jakość użytkowania karetki-ambulansu  to Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 
o powyższym Zamawiającego i uzyskać od niego akceptację   do kontynuowania naprawy w 
zmienionym zakresie, 
f). po zakończeniu naprawy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys powykonawczy 
sporządzony na podstawie źródłowych faktur zakupu części i materiałów, które zostaną dołączone 
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do wykazu, wykaz części i materiałów musi zawierać co najmniej: nazwę części lub materiałów, 
ilość, cenę z podatkiem VAT oraz wysokością marży podanej w formularzu ofertowym, Ponadto 
kosztorys powykonawczy winien zawierać co najmniej: 
- rozliczenie ilości roboczogodzin na wykonanie poszczególnych czynności naprawczych, 
pomnożonych przez stawkę za jedną roboczogodzinę, 
- wykaz zużytych-wmontowanych/zainstalowanych/ do naprawy części zamiennych i materiałów 
wraz z cenami i naliczona marżą do części zamiennych. 

g). Zamawiający uprawiony jest żądać od Wykonawcy wyjaśnień i dodatkowych dokumentów, a          
Wykonawca zobowiązany jest te żądania spełnić w terminie oznaczonym przez Zamawiającego,  
h). w przypadku nie dających się wspólnie uzgodnić zastrzeżeń co do ilości wykonanych roboczogodzin i 
zamontowanych części lub zużytych materiałów, strony powołają niezależnego eksperta – biegłego 
Rzeczoznawcę Techniki Motoryzacyjnej, celem wydania opinii co do zakwestionowanych przez 
Zamawiającego pozycji w kosztorysie powykonawczym, w przypadku sporu w zakresie wyboru biegłego 
decyzję podejmuje Zamawiający, 
i). w przypadku gdy biegły w swej opinii skoryguje kosztorys powykonawczy, koszty biegłego obciążają w 
całości Wykonawcę, w przeciwnym przypadku koszty biegłego ponosi Zamawiający. W przypadku 
uznania racji obu stron koszty ekspertyzy strony poniosą solidarnie. 
j). Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo po przyjęciu karetki-ambulansu do naprawy, 
do dokonania oględzin i sprawdzenia pojazdu pod kątem usterek, uszkodzeń,  nie będących 
przedmiotem zlecenia naprawy a mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
w szczególności: 

- stanu zawieszenia, ogumienia, luzów układu kierowniczego, 
- wycieku płynów technologicznych,  
- stanu akumulatora.  

      k). W przypadku ujawnienia usterek, o których mowa w punkcie 23) i lit.e), Wykonawca zobowiązany jest   
      niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. Kierownik Działu Transportu w imieniu      
      Zamawiającego po dokonaniu wizji lokalnej, sporządzeniu protokołu, dokumentacji fotograficznej,  
      podejmie decyzję, co do zmiany zakresu naprawy danego zlecenia.- rozszerzenia zakresu naprawy  
     karetki-ambulansu. 
24. Maksymalny koszt naprawy pojazdu, gdy jest technicznie i ekonomicznie uzasadniony nie może    
      przekroczyć także kosztów napraw ustalonych na podstawie kalkulacji brutto, sporządzonej wg norm  
      producenta w systemie typu ,,Autodata, Workshop, Audatex” lub w innym równoważnym systemie,  
      umożliwiającym dokonanie wyceny naprawy samochodu, przedstawionej na żądanie Zamawiającego. 
25. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich zleconych przez Zamawiającego prac  
     nie przekraczając obowiązujących standardów zawartych w systemie typu ,,Autodata, Workshop,  
     Audatex” lub w innym równoważnym systemie. Wysokość marży - wielkość %, którą Wykonawca dolicza  
     do cen zakupu części zamiennych. Ceny części nie mogą być wyższe niż sugerowane  
     przez producentów / głównych importerów. 
26. Wykonawca zobowiązany jest do niewykonywania napraw innych niż zlecone. Wykonanie  
     nieuzgodnionej naprawy nie będzie skutkowało, po stronie Zamawiającego, obowiązkiem zapłaty  
      za wykonaną usługę. 
27. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności objętych umową zgodnie z wymaganiami   
      określonymi  przez producentów pojazdów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy oraz obowiązującą   
     technologią, a także  należytą starannością wymaganą przy pracach tego rodzaju.  

28. Nie dopuszcza się zmian konstrukcyjnych pojazdów oraz ich podzespołów i układów bez pisemnej 
zgody Zamawiającego.  

29. Zaopatrzenie w materiały i części zamienne oraz opony do wykonania naprawy lub wymiany 
ma zapewnić Wykonawca w uzgodnieniu z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego, zwłaszcza 
w przypadku stosowania materiałów i części nieoryginalnych lub zamienników. Zamawiający może 
uczestniczyć w zaopatrzeniu w materiały i części zamienne, opony oraz elementy wyposażenia 
specjalistycznego ambulansu. 

30. Wymontowane (zużyte i wyeksploatowane ) części zamienne, płyny, zużyte opony itp. będą utylizowane 
przez Wykonawcę na jego koszt. 

31. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieskutecznego usunięcia usterki lub wadliwego 
wykonania naprawy, Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od powiadomienia zobowiązany jest 
do skutecznej naprawy w ramach otrzymanego wynagrodzenia, zachowując prawo do dochodzenia 
odszkodowania.  

32. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądu okresowego w ciągu jednego dnia roboczego. 
33. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia powierzonego pojazdu od chwili przyjęcia 

samochodu do czasu odbioru pojazdu przez Zamawiającego poprzez podpisanie protokołu 
stanowiącego załącznik nr 3 cześć III do niniejszej umowy. 

34. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania po naprawie pojazdu w stanie czystości i porządku oraz 
odpowiedniego zakonserwowania. 

35. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę i uszkodzenia pojazdu powstałe w trakcie realizacji usługi. 
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36. Wykonanie naprawy zleconego pojazdu przy dostępności części zamiennych na rynku wewnętrznym - 
lokalnym powinno nastąpić w terminie 3 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin naprawy 
może ulec zmianie. Wówczas Wykonawca winien każdorazowo uzgodnić szczegóły naprawy z 
Zamawiającym. 

Szczegółowe wymagania dotyczące świadczenia usług pomocy drogowej - holowania: 
1. W przypadku awarii pojazdu w terenie Zamawiający – Kierownik Działu Transportu może zlecić 

Wykonawcy wykonanie usługi holowania pojazdu/przewozu na lawecie. Zlecenie dokonane będzie 
w formie pisemnej, faksowej lub mailowej z podaniem danych pojazdu, miejsca awarii oraz miejsca, 
do którego pojazd ma zostać odholowany/przewieziony. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi holowania/przewozu zgodnie ze zleceniem 
Zamawiającego najpóźniej w ciągu 0,5 godziny od momentu otrzymania zlecenia 
od Zamawiającego. W przypadki nie podjęcia w tym czasie holowania bądź przewozu na lawecie 
niesprawnej karetki przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo zlecić usługę holowania/przewozu 
na lawecie, innej firmie na koszt Wykonawcy. 

3. Za wykonane holowanie/przewóz pojazdu Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone jako 
iloczyn ceny jednostkowej za 1 km holowania/przewozu ( zgodnie z oświadczeniem zawartym 
w formularzu ofertowym ) oraz ilości faktycznie przejechanych kilometrów. Przez kilometr (km) 
holowania/przewozu należy rozumieć faktyczną ilość kilometrów przejechaną przez pojazd w trakcie 
holowania/przewozu karetki ( bez dojazdu pojazdu holującego  - lawety) od miejsca załadunku 
karetki na hol do miejsca naprawy. W koszty holowania/przewozu wliczone są wszystkie czynności 
jakie ponosi Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

4. Usługi w zakresie holowania/przewozu będą świadczone przez Wykonawcę całodobowo 
we wszystkie dni robocze, świąteczne oraz wolne od pracy. Usługa holowania/przewozu będzie 
zgłaszana całodobowo pod nr tel. …………………………………….. 

 

Wzór Zlecenia 

Pieczątka komórki organizacyjnej                                                

ZGŁOSZENIE / ZLECENIE NAPRAWY SAMOCHODU NR .………/…… 

Zgłoszenie realizowane jest zgodnie z zawartą umową  nr. DZP/  …… /2017  dnia …………….2017r. przez 

firmę …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

•PRZEDMIOT NAPRAWY: KARETKA - AMBULANS 

Marka i model samochodu: 

 MERCEDES SPRINTER/VITO………………………………..     VOLKSWAGEN CRAFTER……………………………… 

Nr. rejestracyjny CW/GD ………………………………Rodzaj zespołu wyjazdowego…………………………………….  

Rok produkcji …………………………………. Aktualny przebieg………………………………km, 

Data ostatniego przeglądu okresowego z wymianą oleju w silniku ... .....................................................  

Opis usterki/uszkodzenia/konieczność wymiany - naprawy/przeglądu okresowego/awarii/ 
przeglądu gwarancyjnego/ itp. 
 

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

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

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

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

Zgłoszenie naprawy w zakresie szkody z ubezpieczenia tak/nie  

 

Data zgłoszenia  …………………………………………….Nr szkody/ 

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

 

Nazwa Firmy Ubezpieczeniowej 

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

 

Nazwisko i imię zgłaszającego /kierowcy-ratownika/ konieczność naprawy, usterki, awarii itp. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Data zgłoszenia  …………………………… 

(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 

 

 

          

………………………………………… 

 

 

III.PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA POJAZDU DO NAPRAWY 
 

 

1.W dniu …………………………… 2017 r. Wykonawca przyjmuje karetkę –ambulans Mercedes……………….  

 

nr rejestr: CW/GD ………………………………… Stan licznika:……………………………………………..km,                                    

do naprawy – realizacji zlecenia. 

 

Przy przekazaniu samochodu stwierdzono, że: 

 

•opis stanu zewnętrznego samochodu:………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

 

•wyposażenie pojazdu: ……………………………………………………………………………………….……………………… 

 

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

 

• wraz z samochodem przekazano następujące dokumenty:………………………………………………………. 

 

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

 

 

•  Wykonawca zgodnie z Umową sporządzi  po przeprowadzeniu oględzin i    
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             zdiagnozowaniu usterki, KALKULACJE-KOSZTORYS celem akceptacji przez zamawiającego. 
 

 

 

 

Włocławek, dnia ………………………………………………… 2017 r. 

 

 

 

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

(Imię i nazwisko osoby przekazującej pojazd  

     do naprawy ze strony Zamawiającego) 

………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko osoby przyjmującej pojazd do 

naprawy ze strony Wykonawcy) 

 

II WYCENA (wartość zlecenia)Tabela nr…………… 

 

Karetka ambulance Mercedes Sprinter/Vito model…………………………………Nr. 

rej.………………………………………………………………….. 

 

1.Zgodnie z umową i Formularzem cenowym /ryczałtowego wykonania /kompleksowej usługi w zakresie 

przeglądów, napraw bieżących ,awarii oraz napraw okresowych i powypadkowych, diagnostyki, wymiany i 

wulkanizacji opon, pomocy drogowej holowania oraz innych napraw wynikających ze specjalistycznej 

budowy samochodów sanitarnych karetek ambulansów . 

Przedmiot  ryczałtowego wykonania/zakres usługi-przedmiotu zamówienia wyszczególniony w tabeli- 

Formularzu cenowym dla tego  modelu karetki-ambulansu/ : 

 

Poz./Lp.…………… 

Zakres naprawy……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wartość brutto……………………………………………………………………. 
Poz./Lp.…………… 

Zakres naprawy……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wartość brutto……………………………………………………………………. 
Poz./Lp.…………… 

Zakres naprawy……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wartość brutto……………………………………………………………………. 
Poz./Lp.…………… 

Zakres naprawy……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wartość brutto……………………………………………………………………. 
Poz./Lp.…………… 

Zakres naprawy……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wartość brutto……………………………………………………………………. 
Poz./Lp.…………… 

Zakres naprawy……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wartość brutto……………………………………………………………………. 
Poz./Lp.…………… 

Zakres naprawy……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wartość brutto……………………………………………………………………. 

 

Wartość - ogółem brutto ……………………………………………………… 

 

Słownie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Podpis wykonawcy/Pieczątka/ 

 

 

 

                   Akceptuję 

 

 

 

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

               Podpis upoważnionego przedstawiciela zamawiającego- Kierownika       

                                                      Działu Transportu Stacji Pogotowia Ratunkowego 

 

 

 

2.Wycena naprawy przez Wykonawcę w zakresie awarii, napraw nieprzewidzianych/których nie można 

przewidzieć – zaplanować/napraw, które wynikną z tytułu przeglądu technicznego napraw blacharsko-

lakierniczych oraz innych napraw wynikających ze specjalistycznej budowy karetek-ambulansów sanitarnych 

koniecznych do wykonania i mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania karetki-ambulansu  nie 

objętych wyceną ryczałtową przedstawioną przez zamawiającego i określoną w formularzu ofertowo –

cenowym według stawki roboczogodziny i marży na zakupione i wmontowane części zamienne: 

Przed przystąpieniem do naprawy karetki – ambulansu, wymagane jest sporządzenie kalkulacji wstępnej 

przez Wykonawcę, która jest integralną częścią niniejszego zlecenia i podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego.  

Opinia Wykonawcy dokonującego oględzin wstępnych pojazdu wraz z wyszczególnieniem składowych, z 

których składa się koszt usługi brutto zgodnie z cenami określonymi w Umowie: 

WARTOŚĆ NAPRAWY SAMOCHODU WYNOSI ŁĄCZNIE …………………………………… zł brutto, w tym: 

Części i materiały/oryginalne/………………zł,……………marża………………% = .....zł             

• Robocizna: ilość roboczogodzin ………………x stawka/brutto/ za 1 rb/h ……………  =  ……………………… zł  

• Wartość holowania: - …………… km x stawka ……… zł =  ……….zł brutto 

Po zakończeniu naprawy Wykonawca przedstawi kosztorys powykonawczy 

………………………………………………………………………………………… 

 podpis Wykonawcy 

 Wykonawca usługi [pieczęć zakładu]                                                           

                                             AKCEPTACJA                                                                                                     

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

                                                                     Podpis  upoważnionego                                    

                                                przedstawiciela   Zamawiającego lub Kierownika  

         Działu Transportu 
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IV.PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA POJAZDU PO NAPRAWIE 
 

Karetkę – ambulance  Mercedes Sprinter/Vito …………… o Nr. rej. CW/GD ………………………………………….  

wraz z   wyposażeniem oraz   dokumentami po naprawie zgodnie ze zgłoszeniem/zleceniem naprawy nr 

…………………… Wykonawca dostarczył w dniu ……………………….2017 r. 

 

•Bez uwag. 

 

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

 

•Zakres wykonanej naprawy 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………. 

 

•Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wykonanie usługi objętej 
niniejszym zleceniem 

 

  

Włocławek, dnia ………………………………………………… 2017 r. 

 

 

 

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

(Imię i nazwisko osoby przyjmującej pojazd po naprawie ze strony zamawiającego) 

 

………………………………………………………………… 

        (Imię i nazwisko osoby przekazującej pojazd  

             po naprawie ze strony Wykonawcy] 

 

 

 

 


