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na dostawę specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników
Spis treści:
I.

Nazwa i adres Zamawiającego.

II.

Tryb udzielenia zamówienia.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
IV. Termin wykonania zamówienia.
V.

Warunki udziału w postępowaniu.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.
VII. informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
VIII. Wymagania dotyczące wadium.
IX.

Termin związania ofertą.

X.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
XIII. Kryteria oceny ofert.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.
XVIII. Dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
XIX. Pozostałe informacje.

POSTĘPOWANIE 8/P/2017
Strona 1 z 48

Załączniki:
załącznik nr 1

Istotne postanowienia umowy

załącznik nr 1.1

Protokół zdawczo odbiorczy

załącznik nr 2

Formularz ofertowy

załączniki nr 2.1

Oświadczenie Wykonawcy

o

spełnieniu

wymagań

techniczno

funkcjonalnych

przedmiotu zamówienia
załączniki nr 2.2

Wyposażenie dodatkowe oferowanego przedmiotu zamówienia

załączniki nr 2.3

Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp. w odniesieniu do spełniania
warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 2.4

Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp. w odniesieniu do przesłanek
wykluczenia z postępowania

załącznik nr 2.5

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

załącznik 3

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art., 24 ust. 1 pkt 23 Pzp

załącznik 4

Wykaz dostaw

załącznik 5

Wzór oklejenia pojazdu /Oznakowanie wizualne pojazdu: napisy, logo Zamawiającego
i Ministerstwa Zdrowia/.

POSTĘPOWANIE 8/P/2017
Strona 2 z 48

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze,
65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 21,
Regon: 000291931, Nip: 963-05-89-613,
tel. 068/329 83 60, 068 329 83 66, faks 068/329 83 99,
e-mail: przetargi@rckik.zgora.pl,
www.rckik.zgora.pl.
II. Tryb udzielenia zamówienia
2.1

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień
Publicznych (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.

2.2

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 1880), mniejsza
niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 135 000 euro – dla dostaw lub usług.

2.3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (Siwz) umieszczona jest na stronie internetowej
Zamawiającego www.rckik.zgora.pl od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych do
upływu terminu składania ofert.

III. Opis przedmiotu zamówienia
3.1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego, bez żadnych wad
fizycznych i prawnych samochodu specjalistycznego do transportu krwi i jej składników typu
furgon wyprodukowanego w 2017 roku, wyposażonego w urządzenia chłodnicze. Oferowany
samochód musi posiadać homologację i wszystkie dokumenty umożliwiające zarejestrowanie
pojazdu na terenie Polski.

3.2

Przedmiot zamówienia obejmuje pojazd specjalistyczny typu furgon o normie czystości spalin
Euro 6, w kolorze białym, który umożliwia:
a. transport 3 osób (1+2),
b. podłączenie 3 aktywnych urządzeń chłodniczych,
c. utrzymanie urządzeń chłodniczych podczas jazdy w stabilnej pozycji,
d stały monitoring temperatury urządzeń chłodniczych w kabinie kierowcy oraz siedzibie
Zamawiającego, wraz z możliwością wydruków zarejestrowanych danych.

3.3

Dodatkowo przedmiot zamówienia obejmuje 3 urządzenia chłodnicze do transportu krwi i jej
składników o następujących pojemnościach:

3.3.1 850 - 950 litrów - ilość 1 sztuka,
3.3.2 300 – 350 litrów - ilość 1 sztuka,
3.3.3 100 – 150 litrów – ilość 1 sztuka.
3.4

Wymagania dotyczące oddziaływania samochodu na środowisko:
a. zużycie energii: zużycie paliwa w cyklu mieszanym maksymalnie do 8,0 litra / 100 km,
b. emisja dwutlenku węgla – spełnia wymagania normy Euro 6,
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c. emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów – spełnia
wymagania, normy Euro 6.
3.5

Szczegółowe wymagania techniczno - funkcjonalne oferowanego przedmiotu zamówieniaokreślono w załączniku nr 2.1.

3.6

Wymaga się oznakowania pojazdu (napisy, logo Zamawiającego i Ministerstwa Zdrowia). Wzór
oklejenia /obrandowania/ pojazdu stanowi załącznik nr 5.

3.7

Zamawiający przewiduje odbiór osobisty przedmiotu zamówienia, przy czym na żądanie
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

3.8

Wykonawca bierze odpowiedzialność za pełne i kompletne dostarczenie przedmiotu
zamówienia.

3.9

Wymagane minimalne okresy gwarancji przedmiotu zamówienia.

3.9.1

Gwarancja mechaniczna bez limitu kilometrów – minimum 2 lata.

3.9.2

Gwarancja na perforacje nadwozia – minimum 5 lat.

3.9.3

Gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 2 lata.

3.9.4

Gwarancja na oferowane urządzenia chłodnicze wraz z systemem pomiaru i transmisji
temperatury 2 lata.

Wyjaśnienie: Okres gwarancji stanowi III kryterium oceny ofert, Wykonawca może zaoferować inne
dłuższe terminy gwarancji – dotyczy pkt. 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3.
3.10

Kod zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
 34115200-8 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób,
 34114000-9 pojazdy specjalne.

3.11 Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych.
3.12 W przypadku wskazania przez Zamawiającego w Siwz (wraz z załącznikami) znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia przedmiotu zamówienia, co jest związane z brakiem
możliwości określenia przedmiotu zamówienia w inny sposób Zamawiający dopuszcza produkty
równoważne o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez
niego przedmiot zamówienia, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
3.13 Wymagania dotyczące gwarancji stanowią kryterium oceny ofert i zostały określone w dziele
XIII Siwz pkt. 13.2.3 „Okres trwania gwarancji” oraz „Istotnych postanowieniach umowy”. Okres
udzielonej gwarancji będzie liczony od dnia wydania przedmiotu zamówienia, potwierdzonego
„Protokołem zdawczo odbiorczym”.
3.14 Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określono
w Istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 1 do umowy.
IV. Termin wykonania zamówienia
4.1

Termin realizacji zamówienia: nieprzekraczalny do 22-12-2017 roku.

V. Warunki udziału w postępowaniu
5.1

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
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5.1.1

nie

podlegają

wykluczeniu

z

postępowania

o

udzielenie

zamówienia,

zgodnie

z wymaganiami określonymi w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp,
5.1.2.
5.2
5.2.1

spełniają warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1b ustawy Pzp).
Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków
w tym zakresie,

5.2.2

wymagań w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawców - Zamawiający nie
stawia szczegółowych warunków w tym zakresie,

5.2.3

wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawców - Wykonawca
spełni warunek, jeżeli wykaże doświadczenie rozumiane jako należyte wykonanie w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej jednego zamówienia odpowiadającego
swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za zamówienie odpowiadające swym
rodzajem i wartością Zamawiający uzna dostawę samochodu dostawczego z możliwością
zasilania urządzeń elektrycznych w przestrzeni ładunkowej.

5.3

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

5.3.1 Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz
ust. 5 ustawy Pzp.
5.3.2 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5.3.3 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
5.3.4 Zamawiający zawsze wykluczy Wykonawcę, jeśli zajdzie, któraś z przesłanek opisana w art. 24
ust. 1 ustawy Pzp, dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w oparciu
o art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tj.:
a)

w stosunku,

do

którego

otwarto

likwidację,

w

zatwierdzonym

przez

sąd

układzie

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 poz. 1574, 1579, 1948, 2260)
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 2016 r. poz. 2171, 2260, 2261 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 791.),
b)

który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać, który naruszył obowiązki
dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, 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.
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5.3.5 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
ust. 5 ustawy Pzp 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. Przepisu
zdania pierwszego 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.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
6.1

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert dokumenty i oświadczenia
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu i Siwz. Informacje zawarte
w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.1.1 Zamawiający, zgodnie z art. 24aa Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.2

Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:

6.2.1 spełnienie warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2.3,
6.2.2 brak podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2.4.
Wyjaśnienie: Na I etapie oceny ofert Zamawiający zgodnie z art. 89 Pzp, sprawdzi czy złożone oferty
nie podlegają odrzuceniu – jest to I etap oceny ofert i dotyczy wszystkich Wykonawców. Oferta
oceniona jako najkorzystniejsza zostanie sprawdzona pod względem spełniania wymagań
określonych w pkt. 6.2 - jest to II etap oceny ofert.
6.3 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3.
6.4

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust 1 Pzp tj:

6.4.1 aktualnego 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 ustawy Pzp,
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6.4.2 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
6.4.3 aktualne zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
6.4.4 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 2017 r.
poz. 1785 tj.),
6.4.5 wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami (dokumentami), potwierdzającymi należyte
wykonanie wszystkich dostaw wskazanych przez Wykonawcę, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie

Wykonawcy;

w

przypadku

świadczeń

okresowych

lub

ciągłych

nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert załącznik nr 4,
6.4.6 aktualne materiały informacyjne producenta w postaci katalogów, folderów potwierdzających
wymagane parametry dla oferowanego pojazdu,
6.4.7 aktualne materiały informacyjne producenta w postaci katalogów, folderów potwierdzających
wymagane parametry dla oferowanych urządzeń chłodniczych,
6.4.8 deklarację zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej – znak CE dla oferowanych
kontenerów chłodniczych,
6.4.9 kopię homologacji potwierdzającą parametry techniczne oferowanego pojazdu.
Wyjaśnienie: Jest to III etap oceny ofert i dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona.
6.5. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
6.5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
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a)

składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 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
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

b)

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu,
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.

6.5.2.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego realizacji, 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,
z uwzględnieniem terminów ich ważności.

6.5.3

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6.6

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

6.7

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, jeżeli
Zamawiający posiada aktualne 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 16 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 tj. ze zm.)
6.7.1

W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub
dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania,
w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania
dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowym i ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

6.8

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

6.9

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na
język polski.

6.10 Informacja dla Wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom.
6.10.1

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

6.10.2

Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców, o
ile są mu znani.

6.10.3

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.10.4

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

6.10.5

Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać: - wskazanie
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, - Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia, - ustanowionego pełnomocnika (lidera) oraz zakres jego
umocowania, a także - oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za
wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

6.10.6

Dokument

pełnomocnictwa

musi

być

podpisany

przez

wszystkich

Wykonawców

ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców.
6.10.7

Pełnomocnictwo jest składane w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza (oryginał tego pisma). Wszelka korespondencja dokonywana
będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik/ lider.

6.10.8

Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców

6.10.9

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełnione
oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postepowaniu (w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu) oraz brak podstaw wykluczenia.
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6.11.

Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na
zasadach określonych w art. 22a Pzp. oraz zamierzających powierzyć wykonanie
części zamówienia Podwykonawcom.

6.11.1

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

6.11.2

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. Propozycja treści
oświadczenia została zamieszczona w załączniku nr 2.5 do Siwz.

6.11.3.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz
ust. 5 Pzp ust. 1.

6.11.4

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.

6.11.5

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego
zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego
wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w dziale V Siwz.

6.11.6

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

6.11.7

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa załącznikach nr 2.3 oraz 2.4 do Siwz.
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VII Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
7.1

W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
roku

o

świadczeniu

usług

drogą

elektroniczną

(Dz.U.

z

2017r.

1219)

z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej. oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie,
faksem (nr faksu 68 329 83 99) lub elektronicznie na adres mailowy: przetargi@rckik.zgora.pl.
7.2

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się
postępowaniem jest: Robert Kuźnik, tel 68 329 83 66, e-mail: przetargi@rckik.zgora.pl.

7.3

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.4

Wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu (załącznik nr 2.3 oraz 2.4) Wykonawca składa w formie pisemnej.

7.5

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

7.6

Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich
ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. z 2016 r, poz. 1126),
zwanym dalej "rozporządzeniem" składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach
lub sytuacji, których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp. oraz przez
Podwykonawców, należy złożyć w oryginale.

7.7

Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż Oświadczenia, należy złożyć w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7.8

Oświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podw
ykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

7.9

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką
osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

7.10

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
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7.11

Udzielanie wyjaśnień treści Siwz.

7.11.1

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia kierując wniosek na adres Zamawiającego: 65-046 Zielona Góra ul.
Zyty 21 lub na adres poczty elektronicznej przetargi@rckik.zgora.pl lub faks 68 329 83 99.

7.11.2

Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści Siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7.11.3

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

7.11.4

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
Siwz, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.

7.11.5

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej Siwz a treścią udzielonych wyjaśnień
lub zmian Siwz, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.

7.11.6

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Siwz. Dokonaną zmianę Siwz Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

7.11.7

Jeżeli w wyniku zmiany treści Siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym
przekazano Siwz oraz zamieści informację na stronie internetowej.

7.11.8

Jeżeli zmiana treści Siwz, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art.
38 ust. 4a Pzp.

7.12

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.

VIII

Wymagania dotyczące wadium

8.1

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX Termin związania ofertą
9.1

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

9.2

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
z ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu na oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

9.3

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia –
zgodnie z art. 182 ust. 6.
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X Opis sposobu przygotowania ofert
10.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierająca jedną cenę. Złożenie więcej niż jednej oferty
skutkuje ich odrzuceniem, jako sprzeczne z przepisami ustawy Pzp (art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp).
10.2 Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki wymagane zapisami niniejszej Siwz.
10.3 Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone
do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
10.4 W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona
poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy w obrocie gospodarczym (na kserokopii składa się własnoręczny podpis
poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania oferty upoważnione
są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez wszystkie te osoby.
10.5 Oferta musi być przygotowana na papierze przy użyciu techniki pisarskiej pozostawiającej
trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.). Nieczytelne oferty
mogą zostać odrzucone.
10.6 Do formularza oferty dołączyć należy prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, załączniki
i oświadczenia wymienione w pkt. 6.2 Siwz.
10.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym musza być przetłumaczone na język polski przez
Wykonawcę.
10.8 Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert.
10.9 Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami Siwz.
10.10 Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane (z numeracją stron
rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty).
10.11 Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, winny być parafowane przez osobę
upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
10.12 Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści
Wykonawcą wspólnym, powinny spełniać następujące wymagania:
10.13.1 oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika - do oferty należy
załączyć dokument pełnomocnictwa,
10.13.2 sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej opisano w rozdziale VI Siwz,
10.13.3 przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wymagać
dołączenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej:
 zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego
swoim zakresem przedmiot zamówienia, - czas obowiązywania umowy, który nie może
być krótszy niż termin udzielonej rękojmi lub gwarancji,
 zobowiązania do solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie.
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10.13.4 wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych dokonywana jest
przez pełnomocnika/ lidera. Zamawiający kieruje wszelką informację i korespondencję do
pełnomocnika/ lidera.
10.14 Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503), a
Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one
udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
(art. 8 ust. 3 Pzp).
Wyjaśnienie: Wykonawca zastrzeżoną część oferty powinien oznaczyć w sposób niebudzący
wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnice przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym
(wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE
UDOSTEPNIAĆ oraz dołączyć pisemne UZASADNIENIE objęcia informacji klauzulą tajemnica
przedsiębiorstwa.
10.15

Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe
zdekompletowanie.

10.16 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.17

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym
przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert.

10.18

Oferty składane za pomocą operatora pocztowego powinny być zapakowane w dodatkową
kopertę tak, aby jej rozpakowanie w kancelarii Zamawiającego nie spowodowało naruszenia
oferty właściwej. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapoznanie się
z treścią oferty przed terminem składania ofert z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

10.19

Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą Wykonawcy wraz z adresem i numerem
telefonu (może być pieczęć) i zaadresowane jak poniżej:

Oferta na: "dostawę specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników”. Nie
otwierać przed dniem 24-10-2017r. godz13:00.
10.20

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

10.21

Zmiana lub wycofanie złożonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie
przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zawierające informację o
zmianie bądź wycofaniu oferty powinno posiadać oznaczenie dodatkowe o treści
odpowiednio „ZMIANA OFERTY: albo „WYCOFANIE OFERTY.

XI Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
11.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21, 65-046 Zielona Góra, (kancelaria).
11.2 Oferty można składać, jako przesyłki lub osobiście w siedzibie Zamawiającego jak wyżej,
w sekretariacie w godzinach od 8.00 do 14.00.Termin składania ofert do dnia: 24-10-2017 do
godz. 13:00.
11.3 Oferty wysłane, jako przesyłki muszą dotrzeć do Zamawiającego przed upływem tego terminu.
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11.4 Oferta złożona w innym terminie lub miejscu niż wskazane przez Zamawiającego, nie będzie
badana (nie zostanie otwarta), zostanie potraktowana, jako niezłożona i zwrócona Wykonawcy
po upływie terminu do złożenia odwołania.
11.5 Miejsce i termin otwarcia ofert: publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji
Przetargowej w siedzibie Zamawiającego – salka konferencyjna (pok. 10, budynek
administracyjny) dnia 24-10-2017 roku, godz.13.15.
11.6 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
11.7 Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z treścią art. 86 ust. 4 Pzp.
11.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów
Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
XII Opis sposobu obliczenia ceny
12.1 Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów
w kryteriach oceny ofert.
12.2 Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową w załączniku nr 2 do Siwz (Formularz
ofertowy). W ofercie należy podać w szczególności:
12.2.1

łączną cenę za realizacją przedmiotu zamówienia,

12.2.2

informacje stanowiące kryteria oceny ofert,

12.2.3

dokumenty i/lub oświadczenia wskazane w Siwz, jako wymagane do złożenia oferty.

12.3 Skalkulowana przez Wykonawcę cena ma charakter ryczałtowy w odniesieniu do całości
przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie elementy, jakie są niezbędne do realizacji
umowy.
12.4 Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające
wprost z dokumentacji niniejszego zamówienia publicznego, jak również w niej nie ujęte, a które
mogą

być

skalkulowane

przez

profesjonalny

podmiot

ubiegający

się

o

realizację

przedmiotowego zamówienia.
12.5 Cenę całkowitą należy podać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
12.6 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych (PLN).
12.7 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. UWAGA: Wykonawca, składając ofertę,
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty
podatku.
12.8 Wzór formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.
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W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o innej treści, to winien
odpowiednio zmodyfikować treść formularza.
XIII

Kryteria oceny ofert

13.1 Oferty zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria podane w ogłoszeniu o niniejszym
przetargu.
13.2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej
zastosuje poniższe kryteria:
I kryterium oceny ofert [PI] - oferowana cena przedmiotu zamówienia - waga 60 % (60

13.2.1

pkt maksymalna wartość do uzyskania),
II kryterium oceny ofert [PII] – wyposażenie dodatkowe 20% (20 pkt maksymalna wartość

13.2.2

do uzyskania),
III kryterium oceny ofert [PIII] – okres trwania gwarancji – waga 5 % (5 pkt maksymalna

13.2.3

wartość do uzyskania),
IV kryterium oceny ofert [PIv] - koszty eksploatacji i obsługi gwarancyjnej/pogwarancyjnej

13.2.4

– waga 10 % (10 pkt maksymalna wartość do uzyskania),
V kryterium oceny ofert [PIv] – moc silnika - waga 5 % (5 pkt maksymalna wartość do

13.2.5

uzyskania).
13.3 Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:
13.3.1

I kryterium oceny ofert.

Kryterium „Cena”. Za to kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Punkty w tym kryterium
zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania
zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
najniższa cena oferty

PI =

cena oferty badanej

x 60 pkt

Uwaga:
Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. „Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
13.3.2 II kryterium oceny ofert.
Kryterium „wyposażenie dodatkowe”. Za to kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.
Zamawiający ustalił wyposażenie dodatkowe przedmiotu zamówienia. Zaoferowanie poszczególnych
elementów skutkuje otrzymaniem punktów zgodnie z poniższą tabelą:
Wyposażenie dodatkowe

Lp.

Waga kryterium

1

Klimatyzacja automatyczna z możliwością ustawienia temperatury

10 pkt

2

Komputer pokładowy

10 pkt
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3

Sterowanie

komputerem

pokładowym,

radiem

i

zestawem

głośnomówiącym w kierownicy

10 pkt

4

Boczne poduszki powietrzne

10 pkt

5

Nawigacja, z co najmniej mapą Polski

10 pkt

6

Assistance w okresie gwarancji

10 pkt

7

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

10 pkt

8

Czujnik deszczu

10 pkt

9

Światła do jazdy dziennej LED

10 pkt

10

Fotel kierowcy amortyzowany

10 pkt

11

Czujnik zmierzchu

10 pkt

12

Wzmocniony alternator > 180 A

10 pkt

13

Przednia szyba atermiczna

10 pkt

14

Wspomaganie kierownicy o zmiennej sile

10 pkt

15

Dodatkowe drzwi boczne przestrzeni ładunkowej

60 pkt

/wyjaśnienie: pojazd wyposażony w drzwi boczne lewe i prawe /

Łączna suma punktów

200 pkt

Ocena punktowa w ramach kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

PII =

ilość punktów przyznana badanej ofercie

x 20 pkt

maksymalna ilość punktów z ofert badanych

13.3.3 III kryterium oceny ofert.
Kryterium „okres trwania gwarancji”. Za to kryterium można uzyskać maksymalnie 5 punktów.
Oferta przedstawiająca najdłuższy termin gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów. – 5. Okres
gwarancji stanowić będzie sumę podanych w Formularzu Nr 1 okresów (tj. suma gwarancji
mechanicznej, perforacji nadwozia i gwarancji na powłokę lakierniczą). Pozostałym ofertom,
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) liczba
punktów wg poniższego wzoru:
PIII =

okres gwarancji oferty ocenianej

x 5 pkt

najdłuższy okres gwarancji z ofert badanych

13.3.4. IV kryterium oceny ofert.
Kryterium „koszty eksploatacji i obsługi gwarancyjnej/pogwarancyjnej”. Za to kryterium można uzyskać
maksymalnie 10 punktów.
Oferta

zawierająca

koszt

pięcioletniego

okresu

przeglądów

technicznych

gwarancyjnych

/pogwarancyjnych dla oferowanego pojazdu otrzyma 10 pkt. Pozostałym ofertom, przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza liczba punktów wg poniższego zestawienia:
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Zakres przeglądów technicznych gwarancyjnych /pogwarancyjnych

lp.

Ilość
pkt

Wykonawca nie oferuje bezpłatnych przeglądów technicznych gwarancyjnych

1

0

Wykonawca oferuje bezpłatny przegląd techniczny gwarancyjny w okresie 1 roku

2

/obejmuje 1 przegląd przed upływem 12 m-cy/

Wykonawca oferuje bezpłatny przegląd techniczny gwarancyjny w okresie 2 lat

3

/obejmuje 2 przeglądy – co 12 miesięcy/

Wykonawca oferuje bezpłatny przegląd techniczny gwarancyjny/pogwarancyjny w

4

okresie 3 lat /obejmuje 3 przeglądy – co 12 miesięcy/
Wykonawca oferuje bezpłatny przegląd techniczny gwarancyjny/pogwarancyjny w

5

okresie 4 lat /obejmuje 4 przeglądy – co 12 miesięcy/
Wykonawca oferuje bezpłatny przegląd techniczny gwarancyjny/pogwarancyjny w

6

okresie co najmniej 5 lat /obejmuje 5 (lub odpowiednio więcej) przeglądów – co 12 miesięcy/

Uwaga:

zakres

przeglądów technicznych

gwarancyjnych/pogwarancyjnych

wynika

2
4

6

8

10

z książki

serwisowej pojazdu.

13.3.5. V kryterium oceny ofert.
Kryterium „moc silnika”. Za to kryterium można uzyskać maksymalnie 5 punktów.
Oferta przedstawiająca najwyższą moc silnika otrzyma maksymalna ilość 5 pkt. Pozostałym ofertom,
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) liczba
punktów wg poniższego wzoru:
moc silnika pojazdu z oferty badanej

PIV=

13.4

najwyższa zaoferowana moc silnika

x 5 pkt

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość
punktów zgodnie z poniższymi zasadami:
Suma punktów ogółem Po= PI + PII + PIII + PIV + PV

13.5

W przypadku ułamkowych wartości powyżej 2 miejsc po przecinku, w którymkolwiek z
kryteriów, Zamawiający dokona zaokrąglenia liczby otrzymanych punktów do 2 miejsc po
przecinku.

13.6

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

13.7

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
 odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp,
 odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Siwz,
 została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w ogłoszeniu i Siwz kryteria
wyboru.
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XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
14.1 W przypadku wyboru oferty Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania (przed podpisaniem umowy o udzielenie
zamówienia publicznego) dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
w tym również umowy spółki cywilnej.
14.2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10
dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (z zastrzeżeniem postanowień art. 94 ust. 2).
14.3 Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie związania ofertą,
w

sposób

ustalony

indywidualnie

Wykonawcą,

który

złożył

najkorzystniejszą

ofertę

niepodlegającą odrzuceniu.
14.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.
XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie
zamówienia publicznego
15.1 Zamawiający, nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy
16.1 Ogólne warunki umowy określające przedmiot i warunki zamówienia oraz realizacje wykonania
zamówienia stanowią Istotne postanowienia umowy, które zostały określone w załączniku nr 1
do Siwz.
16.2 Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej w stosunku do treści
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzą przesłanki
określone w powyższym artykule.
16.3 Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 Zamawiający przewidział zmiany postanowień
zawartej umowy. Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Istotnych
postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 1 do Siwz.
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XVII

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących

Wykonawcy w

toku

postępowania o udzielenie zamówienia
17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechaniu
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
17.2 Środki ochrony prawnej przewidziano w dziale VI Pzp, dla wartości zamówień mniejszych niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
17.3 Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 Pzp.
XVIII Dodatkowe wymagania związane z realizacja zamówienia
18.1 Zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego
wykonania przez Wykonawcę: wszelkich prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją
przedmiotu zamówienia, w ramach zamówienia na dostawy.
XIX Pozostałe informacje
19.1 Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
19.2 Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
19.3 Informacja

o

przewidywanych

zamówieniach

uzupełniających,

o

których

mowa

w art. 66 ust. 1 pkt 6 ustawy – Pzp.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 66
ust. 1 pkt 6 ustawy – Pzp.
19.4 Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
19.5 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
19.6 Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy – Pzp, wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
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załącznik nr 1
Istotne postanowienia umowy
na dostawę specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników
umowa zawarta dnia ………………... roku w Zielonej Górze pomiędzy:
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21,
65-046 Zielona Góra, NIP 973-05-89-613, REGON 000291931, KRS nr 0000037792,
które reprezentuje:
 Monika Fabisz – Kołodzińska – Dyrektor,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………………………, adres, NIP, Regon,
które reprezentuje:
 ……………………,
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr 8/P/2017 przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień
Publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) zostaje zawarta umowa o następującej treści:
§1
Postanowienia ogólne
Wymienione wyżej osoby, występujące w imieniu stron tej umowy, oświadczają, że są prawidłowo
umocowane do reprezentowania, każda odpowiedniej strony.
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego, bez żadnych wad fizycznych
i prawnych samochodu specjalistycznego do transportu krwi i jej składników typu furgon
wyprodukowanego w 2017 roku, wyposażonego w urządzenia chłodnicze. Oferowany samochód
musi posiadać homologację i wszystkie dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu na
terenie Polski.
2. Szczegółowy zakres i wartość dostawy objętej umową określa:
a. specyfikacja istotnych warunków zamówienia obowiązująca w postępowaniu o zamówienie
publiczne nr 8/P/2017,
b. oferta Wykonawcy

z

dnia

…...

…..........

2017

roku

złożona

w

postępowaniu

o zamówienie publiczne nr 8/P/2017 stanowiąca integralną część tej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony samochód będzie fabrycznie nowy (rok produkcji 2017),
wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
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4. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu umowy określono w załącznikach do umowy
(załącznik nr 2.1 do Siwz wymagania techniczno - funkcjonalne oferowanego przedmiotu
zamówienia, załącznik nr 2.2 do Siwz wyposażenie dodatkowe oferowanego przedmiotu
zamówienia załączone do oferty przez Wykonawcę).
5. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne oraz wyposażenie samochodu będzie zgodne ze
złożona ofertą.
6. Wykonawca dostarczy samochód wraz z wyposażeniem wykonanym zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej,

powszechnie

obowiązującymi

w

tym

zakresie

normami,

normatywami,

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, a w szczególności spełniający warunki dotyczące
bezpieczeństwa pracy, użytkowania, ochrony życia zdrowia i środowiska.
7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie dokumenty wymagane prawem, w tym
niezbędne do rejestracji i ubezpieczenia oraz instrukcję w języku polskim.
8. Wykonawca oświadcza, że dostarczony pojazd posiada homologację dopuszczająca pojazd do
ruchu.
9. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy jednego samochodu zgodnie z poniższymi danymi:
1

marka

2

model

3

rok produkcji

4

kolor

10. Wykonawca zobowiązuje się do wyposażania samochodu w trzy aktywne pojemniki do transportu
krwi i jej składników (kontenery chłodnicze), oznakowane symbolem CE, zgodnie z poniższym
zestawieniem, (którego rodzaj, dane techniczno funkcjonalne oraz wyposażenie Wykonawca
określił w załączniku nr 3 do Siwz w pkt. II, stanowiącym załącznik do oferty).
a) kontener chłodniczy I:
1

marka

2

model

3

rok produkcji

4

pojemność

5

rozmiar /dł./sz./gł./ [cm]

b) kontener chłodniczy II:
1

marka

2

model

3

rok produkcji

4

pojemność

5

rozmiar /dł./sz./gł./ [cm]
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c) kontener chłodniczy III:
1

marka

2

model

3

rok produkcji

4

pojemność

5

rozmiar /dł./sz./gł./ [cm]

§3
Wartość przedmiotu umowy
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, uwzględnia wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia w tym transportu, należne opłaty wynikające z prawa
podatkowego i celnego wynosi:
 wartość netto:..................................................................zł,
 stawka podatku od towaru i usług (Vat):............................%,
 wartość podatku od towaru i usług (Vat):...........................zł,
 wartość brutto: ...............................................................zł,
 słownie brutto: ........................................................................................................................
2. Wartość przedmiotu zamówienia określona w ust. 1 obejmuje koszty wyprodukowania oraz
wyposażenia samochodu.
§4
Warunki płatności
1. Podstawą rozliczeń pomiędzy Stronami będzie dokument faktury, wystawiony przez Wykonawcę
po wykonaniu dostawy i podpisaniu przez Strony Protokołu Zdawczo-Odbiorczego (załącznik nr
1.1).
2. Zapłata za dostawę przedmiotu Umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na
podstawie złożonej prawidłowej faktury w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury do
siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca do faktury dołączy Protokół Zdawczo – Odbiorczy.
4. Za dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia przez Zamawiającego w banku dyspozycji
zapłaty i obciążenia rachunku Wykonawcy.
§5
Termin i realizacja dostawy
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia do 22-12-2017 roku.
2. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Zielonej Górze, 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 21.
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3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać przedmiot zamówienia do Zamawiającego na podstawie
Protokołu

Zdawczo–Odbiorczego,

podpisanego

przez

upoważnionych

pracowników

Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Przedmiot Umowy zostanie przekazany przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, przy czym
Wykonawca zobowiązany jest do telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym terminu
planowanego przekazania samochodu. Za termin realizacji dostawy, rozumie się datę
dostarczenia samochodu do Zamawiającego, co zostanie potwierdzone przez Strony w Protokole
Zdawczo-Odbiorczym. Dostawa

zostanie

zrealizowana

na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza odbiór osobisty oferowanego samochodu na terenie miasta Zielona
Góra.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, co najmniej na 3 dni przed dostawą samochodu
dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu przez Zamawiającego.
6. Dostarczony samochód przez Wykonawcę będzie posiadał kompletną dokumentację niezbędną
do rejestracji pojazdu, książkę gwarancyjną wraz z listą Autoryzowanych Stacji Obsługi (ASO),
instrukcję obsługi w języku polskim, kartę pojazdu, książkę przeglądów okresowych, wyciąg ze
świadectwa homologacji, inne wymagane prawem dokumenty pojazdu oraz specyfikację
techniczną potwierdzającą zgodność parametrów i wyposażenia z wymogami Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
7. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przez Zamawiającego niezgodności przedmiotu
zamówienia z wymaganiami określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub złej
jakości pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na wolny od wad, zachowując
termin dostawy określony w ust. 1.
8. Samochód przeznaczony do odbioru będzie miał wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt
przegląd zerowy, co będzie odnotowane w dokumentacji dostarczonej wraz z pojazdem.
9. Strony umowy ustalają, że system transmisji danych w zakresie monitoringu temperatury
z

urządzeń

chłodniczych

do

siedziby

Zamawiającego,

zostanie

uruchomiony

w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania Protokołu zdawczo – odbiorczego. W celu uniknięcia
wątpliwości Strony ustalają, że koszt abonamentu, (jeśli będzie wymagany) związany z transmisją
danych do siedziby Zamawiającego, zostanie uiszczony przez Zamawiającego. Opłata
abonamentowa będzie opłacana na podstawie umowy z operatorem wskazanym (w uzgodnieniu
z Zamawiającym) przez Wykonawcę.
§6
1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy będzie:…………………, tel……
2. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy będzie:………………, tel…
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy (osób upoważnionych do reprezentowania
Stron w sprawie realizacji zamówienia), nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie wymaga jej
zmiany w formie aneksu. W takim przypadku Strony zobowiązane są pisemnie poinformować się
o zaistniałej sytuacji, wraz z pisemnym wskazaniem innej osoby.
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§7
Gwarancja
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot Umowy wolny będzie od wszelkich wad
fizycznych i prawnych.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony pojazd, której okres będzie
wynosił:


gwarancja mechaniczna bez limitu kilometrów: (III kryterium oceny ofert),



gwarancja na perforacje nadwozia: (III kryterium oceny ofert),,



gwarancja na powłokę lakierniczą: (III kryterium oceny ofert),

3. Gwarancja liczona będzie od daty przekazania pojazdu potwierdzonej podpisaniem „Protokołu
Zdawczo-Odbiorczego.
4. Wymagania dotyczące gwarancji pojazdu:
4.1

Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły samochodu oraz wyposażenie dodatkowe
bez włączeń z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się
elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: olej,
inne płyny eksploatacyjne, klocki hamulcowe.

4.2

Wykonawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych w autoryzowanych przez
producenta pojazdów stacjach obsługi na terenie całego kraju zgodnie z przedstawionym przez
Wykonawcę wykazem ASO. Wykonawca zapewni na terenie województwa lubuskiego
autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w pełnym zakresie.

4.3

Wykonanie gwarancji będzie odbywało się na zasadach opisanych w książce gwarancyjnej
przekazanej wraz z protokołem odbioru.

4.4

Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy gwarancyjnej do 14 dni kalendarzowych od
daty przekazania pojazdu do ASO.

4.5

Wykonawca na Żądanie zamawiającego udostępni na czas naprawy gwarancyjnej samochód
zastępczy, rodzaj i typ pojazdu Zamawiający uzgodni z Wykonawcą.

4.6

Okres niesprawności samochodu od chwili zgłoszenia awarii do dnia jej usunięcia, przedłuża
o ten okres czas trwania awarii.

4.7

Wszelkie koszty związane ze zobowiązaniem gwarancyjnym ponosi Wykonawca.

4.8

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć serwis pogwarancyjny na dostarczony samochód na
okres, co najmniej 10 lat.

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone trzy aktywne pojemniki do
transportu krwi i jej składników – urządzenia chłodnicze wraz z akcesoriami na okres 24
miesięcy. Szczegółowe zestawienie urządzeń objętych gwarancją zostało określone w § 2 ust 10.
5.1

Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy gwarancyjnej dla powyższych urządzeń do
14 dni kalendarzowych od daty przekazania urządzenia.

5.2

Zamawiający dopuszcza za zgodą, dostarczenie uszkodzonych urządzeń bezpośrednio do
autoryzowanego serwisu.

POSTĘPOWANIE 8/P/2017
Strona 25 z 48

5.3

Wykonawca zapewni na terenie województwa lubuskiego autoryzowany serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny dla oferowanych kontenerów chłodniczych wraz z akcesoriami.

5.4. Zamawiający wymaga, aby oferowany pojazd został oklejony przez Wykonawcę folią. Wzór
oklejenia /obrandowania/ pojazdu stanowi załącznik nr 5 do Siwz.
5.4.1 Na wykonana usługę Wykonawca udziela gwarancji na okres 5 lat licząc od dnia przekazania
pojazdu protokołem zdawczo odbiorczym.
§8
Kara umowna i odszkodowanie
1. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od niniejszej Umowy bez zgody Zamawiającego, bądź
odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznej wartości Umowy, o której mowa
w § 3 ust. 1.
2. Strony uzgadniają, że w przypadku opóźnienia dostawy przedmiotu Umowy do Zamawiającego
ponad termin określony w § 5 ust. 1 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 0,2 % łącznej wartości Umowy za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku zwłoki w uruchomieniu systemu transmisji danych w zakresie monitoringu
temperatury z urządzeń chłodniczych do siedziby Zamawiającego, Wykonawca będzie
zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2 % łącznej wartości Umowy za każdy
dzień zwłoki.
4. W przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji, Wykonawca
będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2 % łącznej wartości Umowy za
każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.
5. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, o których mowa w ustępach poprzedzających,
Zamawiający ma prawo żądać dodatkowo odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.
6. Zamawiający ma prawo, w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia, ·a także
wystąpienia innych przyczyn zastosowania kar umownych określonych w §8, potrącić te kary z
należnego Wykonawcy wynagrodzenia, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody
Wykonawcy.
§9
Prawo odstąpienia od umowy
1. W przypadku przekroczenia terminu dostawy samochodu o 7 dni lub dostarczenia przedmiotu
Umowy niezgodnego ze złożoną ofertą, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia
od niniejszej Umowy bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu na wykonanie Umowy.
Odstąpienie Zamawiającego na podstawie powyższych okoliczności poczytywane będzie, jako
wywołane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Skorzystanie przez Zamawiającego
z prawa do odstąpienia od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłacenia kary
umownej, o której mowa w paragrafie poprzedzającym.
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2. Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść przepisu art. 145 ustawy P.z.p., określającego
uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
§ 10
Dopuszczalne zmiany umowy
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem następujących sytuacji:
a. zmiany techniczne i technologiczne pojazdu w przypadku pojawienia się na rynku części,
materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalającej na zaoszczędzenie kosztów
realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji samochodu, powyższe zmiany nie
mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia,
b. zmiany Podwykonawcy ze względów losowych, przy czym Podwykonawca musi spełniać
wymagania określone w rozstrzygniętym postępowaniu,
c. zaistnienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację zamówienia.
2. Zmiany określone w ust. 1 wymagają zgody obu Stron umowy.
3. Dopuszcza się zmianę podatku vat w przypadku zmiany ustawy o podatku od towaru i usług
i podatku akcyzowym, przy czym wartość wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian.
4. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 Pzp.
5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną wprowadzone do
umowy aneksem.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Pzp.
2. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe w związku lub na podstawie niniejszej Umowy i
nierozstrzygnięte

polubownie,

będą

rozstrzygane

przez

Sąd

właściwy

dla

siedziby

Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarze dla każdej ze
Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik 1.1
PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY
na dostawę specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników
w trybie przetargu nieograniczonego 8/P/2017 na podstawie umowy ......../2017 z dnia ................

Potwierdzenie przyjęcia dostawy
Zamawiający:
..............................................................................................................................
niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy ....................................................................................
w dniu .................................. dostawy pojazdu na podstawie faktury nr ……………………………….
Dane pojazdu:
1

marka

2

model

3

rok produkcji

4

nr identyfikacyjny pojazdu

5

kolor

Załączone dokumenty:
 oryginał faktury tak /nie*,
 karta pojazdu tak /nie*,
 instrukcja obsługi samochodu w języku polskim tak /nie*,
 książka przeglądów okresowych tak /nie*,
 wyciąg ze świadectwa homologacji tak /nie*,
 książka gwarancyjna wraz z listą Autoryzowanych Stacji Obsługi (ASO),
 inne wymagane prawem dokumenty pojazdu: …..............................................................................
Dodatkowe wyposażenie:
 kpl. opon zimowych: tak /nie*,
 kontenery chłodnicze 3 szt (wraz z akcesoriami) tak /nie*,
nazwa urządzenia/ typ/model: .................................................................................................
 instrukcja obsługi kontenerów chłodniczych tak /nie*,
 deklarację zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej – znak CE dla oferowanych
kontenerów chłodniczych,
 książka gwarancyjna kontenerów chłodniczych tak /nie*,
Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Przedstawiciel

Przedstawiciel

Zamawiającego

Wykonawcy

………………………………..

……………………………….
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załącznik nr 2

……………………………….

………………………………….

pieczątka firmowa

miejscowość / data
FORMULARZ OFERTOWY

I. DANE WYKONAWCY
1. Pełna nazwa
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Adres (siedziba) [kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo]
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Adres do korespondencji [wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby]
……………………………………………………………………………………………………………
…………..............................................................................................................................
4. Regon …………………………………………………….5. .NIP .....................................................
6. Dane do kontaktu: telefon [z numerem kierunkowym] ………………………………………………..
6. Dane do kontaktu: faks ……………………………………………………..
8. Dane do kontaktu: e-mail ……………………………………………………..
9. Wykonawca oświadcza, że jest:
mikroprzedsiębiorstwem*

małym przedsiębiorstwem*

średnim przedsiębiorstwem

innym niż ww.*

*niepotrzebne skreślić
Wyjaśnienie: 1)Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR, 2)Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 3)Średnie przedsiębiorstwa:
przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i
których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

10. Imię i nazwisko, stanowisko osoby upoważnionej do zawarcia umowy w przypadku wyboru oferty*
…………………………………………………………………………………………………………………….
*(jeśli jest wymagane należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo)

11. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Wykonawcą [telefon, e-mail - jeśli jest inny niż w
pkt. 6,6,8)] ............…………………………………………………………………………………….

II. PRZEDMIOT OFERTY
dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21, 65-046 Zielona Góra

nr postępowania 8/P/2017 na
dostawę specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników
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III. Dane dotyczące oferty
Oferujemy realizację zamówienia, którego zakres i wymagania określono w Siwz.
Wykonawca oferuje dostawę specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników:
marka pojazdu

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

model

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

kolor

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

rok produkcji

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

Urządzenia chłodnicze:
lp.

wymagana pojemność

ilość sztuk

producent

model/typ

1

850 - 950 litrów

1

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

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

2

300 – 350 litrów

1

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

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

3

100 – 150 litrów

1

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

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

Wykonawca oświadcza, że treść oferty odpowiada treści Siwz. Na potwierdzenie spełnienia wymagań
określonych w Siwz Wykonawca dołącza wypełniony załącznik nr 2.1 do Siwz potwierdzający
spełnienie wymagań techniczno - funkcjonalnych oferowanego przedmiotu zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert
Oferowany samochód spełnia następujące kryteria:
I kryterium – cena / waga kryterium maksymalnie 60 pkt.
wartość netto

...………………………….

zł

stawka podatku od towaru i usług [vat]

…………………………….

%

wartość podatku od towaru i usług [vat]

…………………………….

zł

wartość brutto

…………………………….

zł

Słownie wartość brutto: ..................................................................................................................

II kryterium – wyposażenie dodatkowe / waga kryterium maksymalnie 20 pkt.
Wykonawca dołącza wypełniony załącznik nr 2.2 Siwz dotyczący wyposażenia dodatkowego,
będącego kryterium oceny ofert.

III kryterium oceny ofert – okres trwania gwarancji / waga kryterium maksymalnie 5 pkt.
Wykonawca oferuje następujące terminy gwarancji:
Lp.
1

Rodzaj gwarancji
gwarancja mechaniczna bez limitu
kilometrów

Wymagany minimalny
okres trwania gwarancji
2 lata

Oferowany okres
gwarancji
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2

gwarancja na perforację nadwozia

5 lat

3

gwarancja na powłokę lakierniczą

2 lata

IV kryterium oceny ofert koszty eksploatacji i obsługi gwarancyjnej /waga kryterium maksymalnie
10 pkt.
Wykonawca oferuje następujący zakres przeglądów technicznych gwarancyjnych /pogwarancyjnych:
Oferowany zakres przeglądów technicznych

nr

Ilość pkt

pozycji
1
2

3

4

5

Wykonawca nie oferuje bezpłatnych przeglądów technicznych gwarancyjnych
Wykonawca oferuje bezpłatny przegląd techniczny gwarancyjny w okresie 1 roku
/obejmuje 1 przegląd przed upływem 12 m-cy/
Wykonawca oferuje bezpłatny przegląd techniczny gwarancyjny w okresie 2 lat
/obejmuje 2 przeglądy – co 12 miesięcy/
Wykonawca oferuje bezpłatny przegląd techniczny gwarancyjny/pogwarancyjny w
okresie 3 lat /obejmuje 3 przeglądy – co 12 miesięcy/
Wykonawca oferuje bezpłatny przegląd techniczny gwarancyjny/pogwarancyjny w
okresie 4 lat /obejmuje 4 przeglądy – co 12 miesięcy/

tak*

0

tak*

2

tak*

4

tak*

6

tak*

8

tak*

10

Wykonawca oferuje bezpłatny przegląd techniczny gwarancyjny/pogwarancyjny w
6

okresie co najmniej 5 lat /obejmuje 5 (lub odpowiednio więcej) przeglądów – co
12 miesięcy**

*należy wybrać jedną pozycję, pozostałe przekreślić,
**Jeśli Wykonawca oferuje dla poz. 6 bezpłatny przegląd techniczny gwarancyjny/pogwarancyjny
powyżej 5 lat – należy podać oferowana liczbę lat ............................. (liczba pkt pozostaje bez zmian
i wynosi 10 pkt).

V kryterium - moc silnika” /waga kryterium maksymalnie 5 punktów/.
Wykonawca oferuje pojazd o mocy silnika ..............KM.
Uwaga: Wymagana minimalna moc silnika wynosi 130 KM.
IV Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
*

1. Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom: tak/nie (*niepotrzebne skreślić)
2. W przypadku, jeśli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy/ą należy
podać następujące dane (zgodnie z art. 36b Pzp):
Części

zamówienia,

którą

Wykonawca

zamierza

powierzyć

podwykonawcy/om,

nazwa

podwykonawcy/ów:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
V Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1. oferowane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia,
2. składana oferta jest ważna przez cały okres związania z ofertą tj. 30 dni licząc od upływu terminu
składania ofert,
3. oferta jest zgodna z warunkami i treścią Siwz,
4. spełnia wszystkie wymagania zawarte w Siwz i przyjmuję je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymałem
wszystkie informacje potrzebne do przygotowania oferty,
5. wszystkie złożone dokumenty i oświadczenia są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym,
6. bez zastrzeżeń akceptuje warunki realizacji zamówienia opisane w Istotnych postanowieniach
umowy stanowiących załącznik do Siwz i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do
zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. jest świadomy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.

VI WYKAZ DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH DO OFERTY
Wyszczególnienie

Lp.
1

odpis z właściwego rejestru

2

pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (jeśli dotyczy)

3

4

5

6

7

8

Strona /y oferty

oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy (w przypadku składania oferty
przez pełnomocników (jeśli dotyczy)
wymagania techniczno - funkcjonalne oferowanego przedmiotu zamówienia - załącznik
nr 2.1
wyposażenie dodatkowe oferowanego przedmiotu zamówienia /kryterium oceny ofert/
załącznik nr 2.2
oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.3
oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.4
Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy)
inne

………………………………………..
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
……………………..dnia………………….2017 r.
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załącznik nr 2.1
Wymagania techniczno - funkcjonalnych oferowanego przedmiotu zamówienia
Zamawiający wymaga, aby oferowany samochód spełniał wszystkie poniższe wymagania techniczno
funkcjonalne, w przypadku braku spełnienia nawet jednego ze wskazanych warunków oferta zostanie
odrzucona.

I. Wymagania techniczno - funkcjonalne oferowanego samochodu:

Lp.

Wymagane parametry

Parametry oferowane

1

Wymiary zewnętrzne

2

Długość pojazdu: min. 5 400 mm

Długość:...........................[mm]

3

Szerokość pojazdu (bez lusterek): min. 2 000 mm

Szerokość:.......................[mm]

4

Wysokość całkowita pojazdu nieobciążonego do 2 300 mm

Wysokość:.........................[mm]

5

Rozstaw osi: min. 3 400 mm

Rozstaw osi:.....................[mm]

6

Silnik

7

Zapłon samoczynny wysokoprężny

8

Moc: min. 130KM

.....................................KM

9

Moment obrotowy: min. 340 Nm

..................................... [Nm]

10

Czystość spalin (wymagana Euro 6) /

Tak / Nie *

11

Średnie zużycie paliwa na 100 km (maksymalnie do) do 8,0 l

Tak / Nie *

12

Skrzynia biegów

13

Manualna 6-cio biegowa + biegwsteczny

Tak / Nie *

14

Układ napędowy napęd na koła przednie

Tak / Nie *

15

Alternator: min.140 A

Podać ..........................[A]

16

Akumulator min. 90 Ah

Podać ..........................[Ah]

17

Układ hamulcowy

18

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy,
układ wspomagania nagłego hamowania

Tak / Nie *

Tak / Nie *

19

System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

20

Układ kierowniczy

21

Wspomaganie układu kierowniczego

Tak / Nie *

22

Kolumna kierownicy z regulacją w min. jednej płaszczyźnie

Tak / Nie *

23

Ogumienie

24

Samochód wyposażony w opony letnie; dodatkowy komplet
kół zimowych – 4 szt. (opona + felga, )

Tak / Nie *

Tak / Nie *
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25

Stanowisko kierowcy i przedział pasażerski

26

Kabina kierowcy – siedzenia 1 + 2

27
28
29

Wszystkie

siedzenia

wyposażone

Tak / Nie *
w

bezwładnościowe,

trójpunktowe pasy bezpieczeństwa
Lampki oświetlenia wewnętrznego w kabinie kierowcy
Fotel

kierowcy

z

regulacją

wysokości

manualną

Tak / Nie *
Tak / Nie *

lub

elektryczną oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego

Tak / Nie *

30

Czujnik parkowania w tylnym zderzaku lub kamera cofania

Tak / Nie *

31

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne

Tak / Nie *

32

Klimatyzacja fabryczna

Tak / Nie*

/stanowi kryterium oceny ofert załącznik nr 4/

33

Radio

Tak / Nie *

34

CB Radio

Tak / Nie *

35

Przedział ładunkowy

36

Zintegrowana stała przegroda przedziału ładunkowego
3

Tak / Nie *

37

Pojemność przestrzeni ładunkowej min 9,00 m :

Tak / Nie *

38

Ściany boczne przedziału ładunkowego pełne bez szyb

Tak / Nie *

39

Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszklone

Tak / Nie *

Wnętrzne przedziału ładunkowego podłoga: panele ochronne

40

pełne łatwe w utrzymaniu czystości wraz z uchwytami do

Tak / Nie *

mocowania ładunku w ilości minimum 4 sztuk

41
42
43

Wnętrzne przedziału ładunkowego ściany: panele ochronne
pełne łatwe w utrzymaniu czystości
Boczne szyny kotwiczące (jeden rząd) przez cały przedział +
zaczepy mocujące w ilości minimum 4 szt.
Oświetlenie przedziału ładunkowego

Tak / Nie *

Tak / Nie *
Tak / Nie *

Trzy gniazda elektryczne 12 V – 16 A montowane w

44

przedziale ładunkowym umożliwiające podłączenie oraz

Tak / Nie *

uruchomienie oferowanych urządzeń chłodniczych
Demontowana półka na tylnej ścianie przestrzeni ładunkowej,

45

szerokość półki 50 – 60 cm,

/wysokość położenia półki do

Tak / Nie *

uzgodnienia z Zamawiającym/

Mocowanie jednego urządzenia chłodniczego do podłogi w

46

sposób zabezpieczający przed przesuwaniem*

Tak / Nie *

/ *urządzenie chłodnicze wskazane przez Zamawiającego/

47

Okna

48

Elektrycznie opuszczane szyby przednie

Tak / Nie *
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49
50
51

Wyposażenie dotyczące bezpieczeństwa
System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas
przyspieszania, system antypoślizgowy
Ostrzeżenie dźwiękowe informujące o nie zapiętym pasie
bezpieczeństwa kierowcy

Tak / Nie *

Tak / Nie *

52

Światło przeciwmgielne z przodu i z tyłu pojazdu

Tak / Nie *

53

Poduszka powietrzna kierowcy

Tak / Nie *

54

Poduszka powietrzna pasażera/ów w kabinie kierowcy

Tak / Nie *

55

Immobilizer

Tak / Nie *

56

Wyposażenie dodatkowe

57

Apteczka pierwszej pomocy - 1 szt

Tak / Nie *

58

Gaśnica - 1 szt

Tak / Nie *

59

Trójkąt ostrzegawczy - 1 szt.

Tak / Nie *

60

Odblaskowa kamizelka ostrzegawcza- 1 szt.

Tak / Nie *

61

Koło zapasowe pełnowymiarowe 1 szt.

Tak / Nie *

62
63
64
65
66

Centralny zamek sterowany pilotem z blokadą drzwi w części
ładunkowej
Instalacja alarmowa
Zestaw

głośnomówiący

Tak / Nie *
Tak / Nie *

wyposażony

w

system

bezprzewodowy
Hak holowniczy fabryczny (demontowany)
Komplet dywaników gumowych
(stanowisko kierowcy i przedziału pasażerskiego)

Tak / Nie *
Tak / Nie*
Tak / Nie *

67

Pozostałe:

Tak / Nie *

68

Rok produkcji 2017

Tak / Nie *

69

Kolor nadwozia biały

Tak / Nie*

Oznakowanie wizualne pojazdu (napisy, logo Zamawiającego

70

i Ministerstwa Zdrowia /Wzór oklejenia (obrandowania) pojazdu

Tak / Nie *

stanowi załącznik nr 5/

II. Wymagania techniczno - funkcjonalne oferowanych urządzeń chłodniczych z funkcja
monitoringu
Lp.

1
2

Wymagane parametry
Trzy aktywne urządzenia/pojemniki do transportu krwi i jej
składników (kontenery chłodnicze), oznakowane znakiem CE

Parametry oferowane
Tak / Nie *

Wymagania dotyczące I (pierwszego) pojemnika
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3

Pojemność (objętość) od 850 l do 950 litrów

Podać pojemność: ...............litrów
o

Funkcja chłodzenia i mrożenia w temperaturze (plus)+ 30 C
o

4

do (minus) - 20 C (wymagania graniczne, dopuszcza się
szerszy zakres temperatur) z możliwością regulacji +

Tak / Nie *

wyświetlacz

5

Wymiary zewnętrzne szerokość:

Podać wymiar ..............cm

6

Wymiary zewnętrzne głębokość :

Podać wymiar ..............cm

7

Wymiary zewnętrzne wysokość:

Podać wymiar ..............cm

8

Waga:

Podać wagę: ................kg

*wymiary oferowanego urządzenia muszą umożliwić umieszczenie go w przestrzeni ładunkowej oferowanego pojazdu
w sposób umożliwiający dostęp do drzwi załadunkowych, ciężar oferowanych urządzeń nie może przekraczać
dopuszczalnej ładowności pojazdu

Izolacja – grubość izolacji pianka poliuretanową, co najmniej

9

80 mm, dopuszcza się inny materiał izolujący, przy czym

Tak / Nie *

2

współczynnik przewodności cieplnej K < 0,4 W/m K

10

Zasilanie kontenera z samochodowej instalacji elektrycznej

Tak / Nie *

oraz w siedzibie Zamawiającego (230 V)

11

Czynnik chłodzący – R 134a (bez z freonu)

12

Wymagania dotyczące II (drugiego) pojemnika

13

Pojemność (objętość) od 300 l do 350 litrów

Tak / Nie *

Podać pojemność: ...............litrów
o

Funkcja chłodzenia i mrożenia w temperaturze (plus)+ 30 C
o

14

do (minus) - 20 C (wymagania graniczne, dopuszcza się
szerszy zakres temperatur) z możliwością regulacji +

Tak / Nie *

wyświetlacz

15

Wymiary zewnętrzne szerokość:

Podać wymiar ..............cm

16

Wymiary zewnętrzne głębokość :

Podać wymiar ..............cm

17

Wymiary zewnętrzne wysokość:

Podać wymiar ..............cm

18

Waga:

Podać wagę: ................kg

*wymiary oferowanego urządzenia muszą umożliwić umieszczenie go w przestrzeni ładunkowej oferowanego pojazdu
w sposób umożliwiający dostęp do drzwi załadunkowych, ciężar oferowanych urządzeń nie może przekraczać
dopuszczalnej ładowności pojazdu

Izolacja – grubość izolacji pianka poliuretanową, co najmniej

19

80 mm, dopuszcza się inny materiał izolujący, przy czym

Tak / Nie *

2

współczynnik przewodności cieplnej K < 0,4 W/m K

20

Zasilanie kontenerów z samochodowej instalacji elektrycznej
oraz w siedzibie Zamawiającego (230 V)

21

Czynnik chłodzący – R 134a (bez z freonu)

22

Wymagania dotyczące III (trzeciego) pojemnika

Tak / Nie *
Tak / Nie *
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23

Pojemność (objętość) od 100 l do 150 litrów

Podać pojemność: ...............litrów
o

Funkcja chłodzenia i mrożenia w temperaturze (plus)+ 30 C
o

24

do (minus) - 20 C (wymagania graniczne, dopuszcza się
szerszy zakres temperatur) z możliwością regulacji +

Tak / Nie *

wyświetlacz

25

Wymiary zewnętrzne szerokość:

Podać wymiar ..............cm

26

Wymiary zewnętrzne głębokość :

Podać wymiar ..............cm

27

Wymiary zewnętrzne wysokość:

Podać wymiar ..............cm

28

Waga:

Podać wagę: ................kg

*wymiary oferowanego urządzenia muszą umożliwić umieszczenie go w przestrzeni ładunkowej oferowanego pojazdu
w sposób umożliwiający dostęp do drzwi załadunkowych, ciężar oferowanych urządzeń nie może przekraczać
dopuszczalnej ładowności pojazdu

Izolacja – grubość izolacji pianka poliuretanową, co najmniej

29

80 mm, dopuszcza się inny materiał izolujący, przy czym

Tak / Nie *

2

współczynnik przewodności cieplnej K < 0,4 W/m K

30
31
32

Zasilanie kontenerów z samochodowej instalacji elektrycznej
oraz w siedzibie Zamawiającego (230 V)
Czynnik chłodzący – R 134a (bez z freonu)

Tak / Nie *
Tak / Nie *

Oferowane trzy urządzenia chłodnicze można jednocześnie
umieścić w przestrzeni ładunkowej oferowanego pojazdu

Tak / Nie *

Szczegółowe wymagania dotyczące zapewnienia ciągłego monitoringu temperatury w

33

urządzeniach chłodniczych z funkcją alarmowania o przekroczeniu zadanej temperatury w
kabinie kierowcy i siedzibie Zamawiającego oraz zapewnienia możliwości wydruków
zarejestrowanych danych
Rejestrator

34

temperatury

przeznaczony
dla

trzech

do

pomiaru

oferowanych

i

rejestracji
kontenerów

Tak / Nie *

chłodniczych
Rejestracja bieżących wartości temperatury oraz stanów

35

alarmowych

(po

przekroczeniu

zadanej

temperatury)

prezentowane na wyświetlaczu w kabinie kierowcy, w polu

Tak / Nie *

jego widzenia
Sposób transmisji danych w samochodzie z czujnika

36

sterującego temperaturą do rejestratora: bezprzewodowy lub

Tak / Nie *

przewodowy

37
38
39

Częstotliwość zapamiętywania danych można programować
w zakresie od 1 minuty do 24h
Możliwość wpisania kalibracji dla czujnika sterującego
temperaturą pojemnika
o

Rozdzielczość pomiaru maksymalna 0,5 C

Tak / Nie *

Tak / Nie *
Tak / Nie *
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o

40

Błąd pomiaru nie więcej niż 0,5 C

Tak / Nie *

41

Możliwość walidacji czujników przez Zamawiającego

Tak / Nie *

42

Możliwość wydruku danych transportu za dowolny okres
czasu z pamięci rejestratora, wymagana przenośna drukarka

Tak / Nie *

Wydruk danych transportu zawiera, co najmniej: dane

43

właściciela, rodzaj pojazdu, przebieg temperatury w czasie,

Tak / Nie *

stany alarmowe temperatur,
Urządzenie umożliwiające transmisję danych, on – line
(przesyłanie

44

w

znajdującego

czasie
się

w

rzeczywistym)
samochodzie

z
do

rejestratora
siedziby

Tak / Nie *

Zamawiającego, odczyt danych na wyświetlaczu w siedzibie
Zamawiającego
Możliwość przenoszenia danych z rejestratora znajdującego
się w samochodzie (lub z odczytu danych na wyświetlaczu w

45

siedzibie Zamawiającego) do komputera Zamawiającego,

Tak / Nie *

preferowany sposób przeniesienia danych bezprzewodowy
lub nośnikiem danych (np. pendrive)

46
47

Zasilanie rejestratora z samochodowej instalacji elektrycznej
Zasilanie drukarki z samochodowej instalacji elektrycznej lub
akumulatorowe z możliwością ładowania

Tak / Nie *
Tak / Nie *

*niepotrzebne skreślić

Wszystkie informacje, złożone dokumenty i oświadczenia są zgodne z prawdą.

......................................... , dnia .....................................

........................................................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu.
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Załącznik nr 2.2
Wyposażenie dodatkowe oferowanego przedmiotu zamówienia
Oferowane wyposażenie dodatkowe

Lp.

Waga
kryterium

1
2
3

Klimatyzacja

automatyczna

z

możliwością

ustawienia temperatury
Komputer pokładowy
Sterowanie komputerem pokładowym, radiem i
zestawem głośnomówiącym w kierownicy

Tak*

10 pkt

Tak*

10 pkt

Tak*

10 pkt

4

Boczne poduszki powietrzne

Tak*

10 pkt

5

Nawigacja, z co najmniej mapą Polski

Tak*

10 pkt

6

Assistance w okresie gwarancji

Tak*

10 pkt

7

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Tak*

10 pkt

8

Czujnik deszczu

Tak*

10 pkt

9

Światła do jazdy dziennej LED

Tak*

10 pkt

10

Fotel kierowcy amortyzowany

Tak*

10 pkt

11

Czujnik zmierzchu

Tak*

10 pkt

12

Wzmocniony alternator > 180 A

Tak*

10 pkt

13

Przednia szyba atermiczna

Tak*

10 pkt

14

Wspomaganie kierownicy o zmiennej sile

Tak*

10 pkt

Tak*

60 pkt

Dodatkowe drzwi boczne przestrzeni ładunkowej

15

/wyjaśnienie: pojazd wyposażony w drzwi boczne lewe i
prawe/

*niepotrzebne skreślić

.......................................... , dnia .....................................

........................................................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu.
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złącznik 2.3
Uwaga: oświadczenie składa każdy Wykonawca wraz z ofertą

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
o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników
oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp
w zakresie: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów; sytuacji ekonomicznej lub finansowej; zdolności technicznej lub zawodowej.

....................... (miejscowość), dnia .................... r.
................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:
*wypełnić, jeśli dotyczy, w przypadku wypełnienia należy również dołączyć do oferty załącznik nr 2.5 do Siwz

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1b ustawy Pzp w zakresie: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; sytuacji ekonomicznej lub finansowej; zdolności
technicznej lub zawodowej, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów w następującym zakresie:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu

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

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

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu

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 .................... r.

................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu
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Uwaga: oświadczenie składa każdy Wykonawca wraz z ofertą

załącznik nr 2.4

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 na dostawę specjalistycznego
samochodu do transportu krwi i jej składników oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
oraz ust 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp

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

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

*wypełnić, jeśli dotyczy

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 ). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust.
8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
....................... (miejscowość), dnia .................... r.

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

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:
*wypełnić, jeśli dotyczy
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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 .................... r.

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

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:
*wypełnić, jeśli dotyczy

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e Podwykonawcą/ami:
.tj. ......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą
wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.
....................... (miejscowość), dnia .................... r.

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

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu

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 .................... r.

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

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu
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Uwaga: jeśli dotyczy załącznik 2.5 składa Wykonawca wraz z ofertą

Załącznik 2.5

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia na dostawę specjalistycznego
samochodu do transportu krwi i jej składników

1

Pieczęć Wykonawcy

W imieniu:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca)

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(określenie zasobu - wiedza i doświadczenie , potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:
"________________________________________________________________________________"

1

Zamiast niniejszego Załącznika można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: • zobowiązanie podmiotu, o którym
mowa w art. 22a ust. 2 p.z.p., • dokumenty określające:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
4) czy podmiot , na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia , kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia , zrealizuje roboty budowlane lub usługi , których wskazane
zdolności dotyczą
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Równocześnie oświadczam:
1)

2

udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie : ____________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2)

sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: ________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3)

zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

___________________________ dnia ______________________ 2017 r.

.................................., dnia ....................................

..........................................................................
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji
Podmiotu)

2

Należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby.
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załącznik 3
Uwaga: Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia
przekazania lub zamieszczenia na stronie informacji podawanych podczas sesji otwarcia ofert

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
Pieczęć Wykonawcy

1.

Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1089, 1132).

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1.
2.
3.
.....

.................................., dnia ......................

.........................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

2.

Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
23 ustawy Pzp w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i
konsumentów.

.................................., dnia ......................

.........................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)
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złącznik 4
Postępowanie prowadzone przez:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
ul. Zyty 21, 65-046 Zielona Góra

pieczęć ubiegającego się o
zamówienie publiczne

Ja / My, niżej podpisany / i
….………………………………………………………………………….…………….……………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
..............................................................................................................................................
( pełna nazwa Wykonawcy )

.....................................................................................................................................................................................
( adres siedziby Wykonawcy )
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
którego przedmiotem jest:
„dostawa specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników”

przedkładamy następujący wykaz dostaw:

Lp.

Zamawiający oraz

Data wykonania dostaw

miejsce wykonania dostaw

* do wykazu należy dołączyć referencje Zleceniodawców, z treści referencji musi wynikac
wyposażenie pojazdu w co najmniej jedno urządzenie chłodnicze

………………………………………..
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
……………………..dnia…………………. r.
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załącznik nr 5
Wzór oklejenia pojazdu
/oznakowanie wizualne pojazdu: napisy, logo Zamawiającego i Ministerstwa Zdrowia/.
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