NR SPRAWY 01/P/2014

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
ul. Czerwonego Krzyża 5/9
50-345 Wrocław
zwane dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej 134 000 EURO, na: „Leasing operacyjny na dostawę fabrycznie nowego
specjalistycznego samochodu do transportu krwi w okresie 36 miesięcy”
– nr sprawy 01/P/2014
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej
„SIWZ”.
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz w sprawach
nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – kodeks cywilny.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu do transportu krwi. Sposób finansowania: leasing
operacyjny w okresie 36 miesięcy
1.2. Samochód wykonany będzie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym
zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów na terenie Polski.
1.3. Samochód będzie wolny od wad oraz będzie spełniał warunki, o których mowa w ustawie z dn. 20 czerwca z
1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z pózn. zm.) i przepisach wydanych na jej
podstawie, w tym posiadać niezbędne homologacje.
1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7
2. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV)
34 11 41 20 -6 Pojazdy paramedyczne
66 00 00 00-0 usługi finansowe i ubezpieczeniowe
3. Termin, miejsce i warunki wykonania zamówienia
3.1 Czas trwania umowy – do zakończenia 36 miesięcznego okresu leasingu.
3.2. Termin dostawy samochodu do 10 tygodni od podpisania umowy- odbiór samochodu nastąpi w siedzibie
Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony, samochód powinien być
zarejestrowany, ubezpieczony (pakiet OC, AC, Assistance, NNW), posiadać świadectwo homologacji.
3.3. Do samochodu będącego przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dołączyć następujące
dokumenty:
a) dowód rejestracyjny,
b) polisę potwierdzającą zawarcie umów ubezpieczenia i opłacanie składek,
c) wyciąg ze świadectwa homologacji,
d) dokument gwarancyjny,
e) instrukcję obsługi w języku polskim.
f) atest PZH dotyczący podłogi w komorach
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3.4. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę autoryzowanej stacji obsługi pojazdów, w której będą
dokonywane przeglądy i naprawy w okresie gwarancyjnym zlokalizowanej najbliżej miejsca siedziby
Zamawiającego.
3.5. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę autoryzowanego serwisu zabudowy i zainstalowanych
urządzeń, w której będą dokonywane przeglądy i naprawy w okresie gwarancyjnym zlokalizowanego najbliżej
miejsca siedziby Zamawiającego.
3.6. Wykonawca zobowiązuje się przed podpisaniem protokołu odbioru do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia
z zakresu obsługi samochodu oraz obsługi komór.
4. Wymagania dotyczące leasingu
4.1. Leasing będzie rozliczany w złotych polskich.
4.2. Raty leasingowe równe /ubezpieczenia samochodu za 12 miesięcy leasingu płatne będzie w ratach wraz z
ratami leasingowymi, jako część raty leasingowej/.
4.3. Okres leasingu – 36 miesięcy.
4.4. Wartość wpłaty początkowej –10% wartości samochodu.
4.5. Wartość wykupu przedmiotu leasingu – 1% wartości samochodu.

II. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY
1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp oraz spełniają
warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp.
2. Opis sposobu dokonywania oceny warunków w postępowaniu:
Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp dotyczące:
1)

Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w zakresie wskazanym w art. 22 ust.1 pkt 1 pzp.
Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1 pzp
2)

Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w zakresie wskazanym w art. 22 ust.1 pkt 2 pzp. Wykonawca
przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 2 pzp
3)
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w zakresie wskazanym w art. 22 ust.1 pkt 3 pzp. Wykonawca
przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 3 pzp
4)

Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w zakresie wskazanym w art. 22 ust.1 pkt 4 pzp. Wykonawca
przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 4 pzp
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. III. SIWZ. Z treści załączonych
dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania.

III. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
A) na potwierdzenie spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej
wymienione oświadczenia i dokumenty:
1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest
osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu
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2.
3.
4.

5.

działalności gospodarczej. Wykonawca musi dołączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa lub kopię
pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (załącznik nr 1)
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3)
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, albo
informacje o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej.

6. Oświadczenie o formie wadium. (Jeżeli wadium jest wniesione w formie poręczenia bankowego, gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub w poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości, należy dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o wybranej formie dokumentu
wadialnego, który zostanie złożony w formie oryginału w sekretariacie Zamawiającego tj. w pokoju nr S.3.07
A do dnia 14-02-2014 do godz. 09:00).
7. Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 4) wraz z formularzem opłat leasingowych (załącznik nr 4a)
8. Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 5)
W/w dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę. (oprócz dok. A2-A3, A7-A8 – tylko oryginał)
B) Wykonawcy, którzy wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
P.z.p. polegają na zasobach innych podmiotów
1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu i będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia (art.26 ust.2b ustawy P.z.p.)
2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy P.z.p., polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz III pkt A 3-A4
3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.4 ustawy P.z.p., polega na
zdolnościach finansowych innych podmiotów, przedkłada informacje banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podst. art. 26 ust.
2b ustawy, potwierdzająca wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność
kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku podmiotów o których mowa w pkt. 2 – 3 powyżej, kopie dokumentów dotyczących tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
C) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust.1
ustawy P.z.p. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złożyć
samodzielnie – dokumenty wymienione w rozdz. III pkt A 4, A5
4. Oświadczenie wymienione w rozdz. III pkt A2 Wykonawcy mogą złożyć wspólnie na jednym dokumencie
(oświadczenie podpisane przez Pełnomocnika lub każdego z Wykonawców).
5. Oświadczenie wymienione w rozdz. III pkt A3, musi złożyć każdy z Wykonawców odrębnie (oświadczenie
podpisane w tym zakresie przez uprawnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców – osoby wskazane we
właściwym dokumencie rejestrowym, umowie s.c., statucie, etc.).
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6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące
każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
D) Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
obowiązują przepisy określone w § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231).
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w: pkt A4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.;
2. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt D1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania.
E) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty niżej wymienione dokumenty w celu
potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
1. Specyfikacja techniczna zaoferowanego pojazdu specjalistycznego
Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.

IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB URPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
1. W całym postępowaniu o zamówienie publiczne obowiązuje forma pisemna.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem uważa się za złożone w terminie,
jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie z
zachowaniem stosownych terminów.
3. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem,
każda ze stron na żądanie drugiej – niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający dopuszcza w
wyjątkowych sytuacjach porozumiewanie się w formie elektronicznej (za zgodą i wiedzą Zamawiającego)
4. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 01/P/2014
Wykonawcy we wszystkich kontaktach winni powoływać się na ten znak.
5. Wykonawcy mogą się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje się do
niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, 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;
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5
lub dotyczy udzielnych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5
8. Zamawiający prześle jednocześnie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści je na stronie internetowej www.rckik.wroclaw.pl
9. Zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4 Ustawy, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed
upływem terminu do składania ofert, zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną
zmianę SIWZ, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz
umieszcza ją na stronie internetowej www.rckik.wroclaw.pl
10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym
Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieszcza ją na stronie
internetowej www.rckik.wroclaw.pl
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11. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami są:
a) w sprawach merytorycznych: kierownik działu administracyjnego– mgr Piotr Jaworski fax – 071/328 17 13
b) w sprawach formalnych: specjalista ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia– mgr Marta Skoczylas-Płonka fax - 071/32817 13.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. SIWZ wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej www.rckik.wroclaw.pl oraz można
odebrać osobiście/otrzymać pocztą, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu prośby o jej udostępnienie. Zamawiający
zobowiązuje się przesłać SIWZ przesyłką poleconą w ciągu 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.
2. Wymagania i zalecenia ogólne:
- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
- ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej,
- wymaga się, by oferta była przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ w formie
zapewniającej pełną czytelność jej treści, złożoną tak, aby uniemożliwić jej zdekompletowanie (np.
spięta, zszyta),
- oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania lub inną trwałą i czytelną
techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty ,
- w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo,
- wszystkie strony/kartki oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą, winny być ponumerowane, a w
treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron/kartek na którą składa się oferta wraz z
załącznikami,
wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości
bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzona informacją o adresacie, numerem sprawy, firmie (nazwie)
oraz adresie Wykonawcy, tzn. oferta powinna posiadać oznaczenie:
„Leasing operacyjny na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu do transportu krwi w okresie
36 miesięcy”
– nr sprawy 01/P/2014
dostarczyć do dnia 14-02-2014 do godz. 09:00/ termin składania ofert
nie otwierać przed 14-02-2014 godz. 10:00 / termin otwarcia ofert
3. Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.
4. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania
poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.
5. Wymaga się, by oferta cenowa była wyrażona w PLN.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
8. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. WADIUM
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4000 PLN, słownie cztery tysiące PLN
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank – ING BANK ŚLĄSKI O/Wrocław, konto nr: 91 1050 1575 1000 0023 1691 2753
Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w
sekretariacie Zamawiającego w pok. nr S.3.07. Nie należy załączać oryginału przelewu wadium w pieniądzu do
oferty.
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3.Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja
musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta.
Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką
lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
4.Wadium może być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 14-02-2014 do godz.
9.00.
5.Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku
bankowym Zamawiającego.
6.Wykonawca, który nie wniesie wadium w pieniądzu lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium
(wzór załącznik nr 6) zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
7.Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w ar.25 ust.1 ustawy P.z.p., lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących
po jego stronie.
11.Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy
Wykonawca:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych ofercie,
b) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający informuje, iż nie posiada umowy z bankiem prowadzącym rachunek w zakresie potwierdzania podpisów
i przekazywania wniosków z tytułu wadium.
Dokumenty wadialne zawierające warunek: przekazania żądania wypłaty za pośrednictwem banku prowadzącego
rachunek Zamawiającego, jako Beneficjenta gwarancji, który miałby potwierdzić, że podpisy złożone na żądaniu wypłaty
należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego, jako Beneficjenta
gwarancji, - nie będą akceptowane przez Zamawiającego.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w sekretariacie, pokój S307A, ul. Czerwonego Krzyża 5/9,
50-345 we Wrocławiu do dnia 14-02-2014 do godz. 09:00 lub przesłać na adres Zamawiającego do
wyznaczonego terminu.
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed
terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co
oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem:
ZMIANA.
4. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym przekazywane jest to powiadomienie
powinno być opatrzone napisem: WYCOFANIE.
5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.

VIII. TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14-02-2014 o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok.S.406.
2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Przed rozpoczęciem otwarcia ofert prosimy o
zarejestrowanie przybycia przedstawiciela firmy w sekretariacie pok. S3.07A

6

NR SPRAWY 01/P/2014
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informację z otwarcia
ofert, na jego pisemny wniosek.
3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny
ofert oraz kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY.
1.Cenę oferty, należy podać w obowiązujących jednostkach pieniężnych, tj. w pełnych złotych i zaokrąglonych
zgodnie z zasadami matematycznymi groszach (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Definicję ceny dla
potrzeb zamówień publicznych zastosowano z ustawy z dnia 5 lipca 2001 o cenach (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 385
art. 3 ust.1) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 o denominacji złotego (D.U. z 1994 r., Nr 84, poz.386, ze. zm. - art. 1
ust.2). Sposób zaokrąglenia został określony w §5, ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011
r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy
towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr
68 poz. 360 ze zm.).
2.Do oceny będzie brana pod uwagę wartość ogólna oferty – brutto. Cena oferty powinna być podana w złotych
polskich cyfrowo i słownie. Cena oferty zostanie wprowadzona do umowy.
3. Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty, w tym w szczególności koszty dostawy do siedziby
Zamawiającego, akcyzę, cło, podatki, ubezpieczenie, koszt leasingu: opłatę wstępną, koszty rat, opłatę
administracyjną, koszty wykupu, niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SIWZ, jak również
w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

X. KRYTERIA OCENY OFERT.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
L.P.
1.
2.
3.
4.

Kryterium /K/
Oferowana cena
Zużycie energii – wskaźnik „ZE”
Emisja dwutlenku węgla – wskaźnik „DW”
Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu,
cząstek stałych oraz węglowodorów –
wskaźnik „EZ”
RAZEM

Ranga /R/ %
94
2
2
2
100

ad 1. Oferowana cena przedmiotu zamówienia.
Wartość punktową kryterium „oferowana cena” wylicza się wg wzoru:
cena minimalna
liczba punktów pomocniczych przyznanych Wykonawcy za cenę brutto = -------------------------- X R% X 100
cena oferowana

Za kryterium „oferowana cena” Zamawiający przyzna ofercie przy randze (R) 96% maksymalnie 96 pkt
pomocniczych.
Maksymalną ilość punktów pomocniczych za kryterium ad. 1. Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną.
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów pomocniczych.
ad 2. Zużycie energii – wskaźnik „ZE”
Wartość punktową kryterium „Zużycie energii – wskaźnik „ZE”” wylicza na podstawie informacji podanej
przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym w pkt 4a wg wzoru:

Najniższa wartość zużycia energii ¹ (MJ/km) wśród złożonych ofert
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………………………………………………………………………………. x R%x 100
Wartość zużycia energii ¹ (MJ/km) oferty badanej
¹Obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż
cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień (Dz. U. nr 96 poz.
559) jako iloczyn zużycia paliwa (l/km) w cyklu łącznym (wartość uśredniona) podanego przez Wykonawcę w
ofercie i wartości energetycznej paliwa równej 36 MJ/l.

Za kryterium „Zużycie energii – wskaźnik „ZE”” Zamawiający przyzna ofercie przy randze (R) 2%
maksymalnie 2 pkt pomocnicze.
Maksymalną ilość punktów pomocniczych za kryterium ad. 2. Zamawiający przyzna ofercie z najniższą wartością
zużycia energii ¹ (MJ/km) wśród złożonych ofert.
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów pomocniczych.
ad. 3. Emisja dwutlenku węgla – wskaźnik „DW”
Wartość punktową kryterium „Emisja dwutlenku węgla – wskaźnik „DW” wylicza na podstawie
informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym w pkt 4b wg wzoru:
Najniższa wartość emisji dwutlenku węgla² wśród złożonych ofert
………………………………………………………………………….…. x R% x 100
Wartość emisji dwutlenku węgla² oferty badanej
²wartość wyrażona w (g/km) w cyklu łącznym (wartość uśredniona) podana w ofercie przez wykonawcę
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena
obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień (Dz. U. nr 96 poz. 559)

Za kryterium „Emisja dwutlenku węgla – wskaźnik „DW”” Zamawiający przyzna ofercie przy randze (R) 2%
maksymalnie 2 pkt pomocnicze
Maksymalną ilość punktów pomocniczych za kryterium ad. 3. Zamawiający przyzna ofercie z najniższą wartością
emisji dwutlenku węgla² wśród złożonych ofert
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów pomocniczych.
ad. 4 Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów –wskaźnik „EZ”
Wartość punktową kryterium „Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów –
wskaźnik „EZ”” wylicza na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym w
pkt 4c wg wzoru:
Najniższa łączna wartość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu,
cząstek stałych oraz węglowodorów ³ wśród złożonych ofert

…………………………………………………………………….…. x R% x 100
Łączna wartość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu,
cząstek stałych oraz węglowodorów ³ oferty badanej

³suma wartości emisji zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (g/km) podana w
ofercie przez wykonawcę zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w
sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień
(Dz. U. nr 96 poz. 559)
Za kryterium „Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów –wskaźnik „EZ””
Zamawiający przyzna ofercie przy randze (R) 2% maksymalnie 2 pkt pomocnicze
Maksymalną ilość punktów pomocniczych za kryterium ad. 4. Zamawiający przyzna ofercie z najniższą łączną
wartością emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów ³ wśród złożonych ofert
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów pomocniczych.

Ocenę punktową oferty stanowi suma uzyskanych punktów pomocniczych za poszczególne kryteria oceny
ofert. tj. ad.1+ ad.2+ad.3+ad..4
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Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów obliczonych w oparciu o
ustalone kryteria i przyjętą metodę oceny ofert.
Jeżeli więcej ofert uzyska identyczną liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną oferty.
Przy obliczaniu poszczególnych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie wykorzystywał program Microsoft
Excel, a otrzymane wartości będą podawane po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

XI. ROZLICZENIA FINANSOWE
1. Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
2. Zamawiający zobowiązuje się uiszczać Wykonawcy opłaty leasingowe na podstawie faktur VAT
dostarczanych przez Wykonawcę z terminem płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.
3. Obowiązek wnoszenia miesięcznych opłat leasingowych powstaje w następnym miesiącu po miesiącu, w
którym nastąpiło wydanie pojazdu na podstawie protokołu odbioru technicznego pojazdu.
4. Wszelkie należności wynikające z niniejszej umowy Zamawiający zobowiązany jest wpłacać na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturach VAT.

XII. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie
publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie
później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji ((Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503, ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności,
tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
2. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta
zostanie ujawniona .
3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
4. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy, skutkować
będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.3 Ustawy.
5. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących: ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

XIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA.
1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI
w/w Ustawy.
2. Wykonawca ma prawo złożyć odwołanie w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia
3. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia, a także dotyczące postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie powinno:
- wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy,
- zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów,
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- określać żądanie,
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
7. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię wniesionego
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub
postanowień SIWZ zamieszcza ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do przystąpienia do
postępowania odwoławczego.
8. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy do
postępowania odwoławczego nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzględnia opozycję, jeżeli
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję.
9.Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do
protokołu.
10. Uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie Zamawiającego, może wnieść sprzeciw
wobec uwzględnienia w odpowiedzi na odwołanie przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w
odwołaniu. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu KIO.
11.Od orzeczenia KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu na
podstawie art. 198a -198g ustawy P.z.p .

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru ofert, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie
zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania.
2. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli
oferty o:
 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę
wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwę, siedzibę i adres wykonawców, którzy złożyli
oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację;
 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta
4.
Zamawiający informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza na stronie internetowej oraz w
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
5. Termin na podpisanie umowy nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty faxem albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 ustawy tj.
gdy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 lub odpowiednio 10
dni, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, nie później jednak niż przed
upływem terminu związania ofertą.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia
ich ponownej oceny, chyba ze zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy P.z.p.
XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Projekt umowy znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana postanowień zawartej
umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności i za zgodą obu stron. Zmiany
mogą dotyczyć:
a) Zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, w odniesieniu
do niniejszej umową, skutkuje, z dniem wejścia w życie nowej stawki VAT, zmianą wynagrodzenia brutto
należnego wykonawcy.
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b) innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które są korzystne dla
Zamawiającego;
c) zmian
doprecyzowujących
treść
umowy,
jeżeli
potrzeba
ich
wprowadzenia
wynika
z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów.
d) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia – wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

____________________________
/Data/

___________________________________
/Podpis Dyrektora/

Załączniki:
1.Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p. – załącznik nr 1.
2. Oświadczenie z art. 36 ust. 4 ustawy P.z.p. – załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia -załącznik nr 3.
4. Formularz oferty - załącznik nr 4 wraz z formularzem opłat leasingowych – załącznik nr 4A
5. Projekt umowy- załącznik nr 5
6. Wzór gwarancji wadialnej – załącznik nr 6
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7
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Załącznik nr 1 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Nr sprawy 01/P/2014
Oświadczam, że spełniam warunki przedstawione w art.22. ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29.01.2004 r., gdyż:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2) posiadam wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowe zapewniającej wykonanie zamówienia;

PODPIS WYKONAWCY

Data…………………

..……………………………………………
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Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
z art. 36, ust. 4 ustawy P.z.p.
( tj. - Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.)
Nr sprawy 01/P/2014

Oświadczam, że część zamówienia powierzę podwykonawcom / Oświadczam, że żadną z części
zamówienia nie powierzę podwykonawcom.*

Wypełnić jeśli dotyczy:

Powierzone zadanie/zadania

Nazwa i adres podmiotu wykonującego zadanie

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………….

Data

PODPIS WYKONAWCY
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……………………………….

………………………………………..

* (niepotrzebne skreślić) !!!

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
Nr sprawy 01/P/2014

Oświadczam o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych ( tj. - Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.)

Data
……………………………….

PODPIS
……………………………………….
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/PIECZĘĆ WYKONAWCY/
Załącznik nr 4 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego poniżej 134 000 EURO na: „Leasing operacyjny na dostawę fabrycznie nowego
specjalistycznego samochodu do transportu krwi w okresie 36 miesięcy”
– nr sprawy 01/P/2014

WYKONAWCA:
1.Nazwa przedsiębiorstwa: ........................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2.Adres przedsiębiorstwa: .........................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3.Numer telefonu: .......................................................................................................................
4.Numer fax-u: ...........................................................................................................................
5.Numer konta bankowego: .....................................................................................................
.....................................................................................................................................................
6. NIP……………………………………
7. REGON……………………………..
8. adres e-mail………………………………………………………………………………..
9. strona internetowa…………………………………………………………………………
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1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ
nr 01/P/2014
2. Oferowany przedmiot zamówienia:
Marka

Model

3. Wykaz parametrów techniczno użytkowych bezwzględnych:
Wykaz parametrów techniczno-użytkowych
– dotyczące samochodu
1/ silnik Turbo Diesel spełniający wymagania
obecnie obowiązujących norm emisji spalin dla
pojazdów Euro V, Emisja Co2 max. 224g/km

Oferowane parametry techniczne
Wpisać wymagane dane w puste miejsca i
zakreślić formułę spełnia/nie spełnia*

Spełnia/nie spełnia*
…………………………………………………
…………………………………………………

2/ moc silnika od 154 KM do 189 KM

Spełnia/nie spełnia*
…………………………………………………

3/ pojemność silnika min. 1950 cm3,

Spełnia/nie spełnia*
…………………………………………………
Spełnia/nie spełnia*
…………………………………………………

zużycie paliwa średnio max. 8,7 l/100km

4/ skrzynia biegów 6-stopniowa, manualna
5/ zbiornik paliwa min. 70 litrów

6/ nadwozie kolor biały
7/ rocznik pojazdu 2013 lub 2014

8/ klimatyzacja
9/ poduszka powietrzna dla kierowcy,
poduszka powietrzna dla pasażerów,
kurtyny,
poduszki boczne
10/ fotel kierowcy regulowany hydraulicznie
resorowany,
podłokietnik dla siedzenia kierowcy
11/wspomaganie kierownicy
12/ centralny zamek,
dodatkowa zamykana strefa części ładunkowej
sterowanej odrębnym pilotem
13/ immobiliser
alarm antywłamaniowy
14/światła przeciwmgielne

Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
………………………………………………….
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
………………………………………………..
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
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15/ lusterka elektrycznie sterowane
podgrzewane
16/ radio firmowe z RDS
z odtwarzaczem CD
z MP3
17/ zestaw CB nie gorszy niż President o
parametrach min.
Ilość kanałów modulacja – 40AM
Moc wyjściowa - 4 W
Częstotliwość - 26,960 MHz - 27,405 MHz
Impedancja anteny - 50 Om
Zasilanie - 13,2 V
Czułość przy 20 dB Sinad - 0,5 uV - 113 dBm
(AM)
ASC (automatyczna blokada szumów) - tak
Selektywność - 60 dB
18/ układ hamulcowy z systemem ABS,
ASR,
EBD
hamulce tarczowe na przedniej osi
hamulce tarczowe na tylnej osi
19/ stalowe felgi ,
komplet kół zimowych wraz z felgami
stalowymi
20/ koło zapasowe pełnowymiarowe
21/ hak holowniczy
22/ napęd na tylną oś
23/ drzwi przesuwne z prawej strony
24/dodatkowe koło pasowe z mocowaniem pod
sprężarkę.
25/ filtr paliwa z separatorem wody
26 /czujnik cofania
27/ drzwi tylne dwuskrzydłowe 270 stopni z
zabezpieczeniem
przed
uszkodzeniem
bocznych ścian
28/ komplet dywaników gumowych
29/ pojazd o wym. rozstaw osi min. 3450 mm,
długość max. 5950 mm, wys. maks. 2550 mm,
szer. zewnętrzna bez lusterek min. 1800 mm,

dach - typ niski/normalny
30/ masa całkowita do 3500kg

31/ gwarancja mechaniczna min.24 miesiące
bez limitu kilometrów,
gwarancja antykorozyjna min. 5 lat
gwarancja na perforację elementów nadwozia
min. 5 lat
32/ kabina : kierowca + 2 pasażerów
33/ wzmocnione zawieszenie

Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
………………………………………………..
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
………………………………………………..
……………………………………………….
………………………………………………..
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….

Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*

Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
……………………………………………….
Spełnia/nie spełnia*
………………………………………………
Spełnia/nie spełnia*
………………………………………………
Spełnia/nie spełnia*
………………………………………………
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
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Wykaz parametrów techniczno-użytkowych –
dotyczące zabudowy

1/ zabudowa izotermiczna w konstrukcji pojazdu

Oferowane parametry techniczne
Wpisać wymagane dane w puste
miejsca i zakreślić formułę
spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*

2/ ściany izotermiczne o niskiej przenikalności cieplnej

Spełnia/nie spełnia*

3/ objętość ładunkowa min. 8,5 m3,
podzielona na 2 komory w proporcjach: 50% - komora
na osocze, 50% - komora na krew
4/ drzwi zewnętrzne bez szyb,

Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*

drzwi boczne przesuwane.

Spełnia/nie spełnia*

5/ drzwi wewnętrzne izolowane na zawiasach ze stali
nierdzewnej.
6/ ściany i dach izotermiczne wykonane z laminatu z
włókna szklanego
kolor biały, wysoki połysk
7/ powierzchnia ścian bez złączy (nity, silikon) odporna
na uszkodzenia mechaniczne,
łączenie ścian klejone.
8/podłoga komór, antypoślizgowa,
wzmacniana o podwyższonej odporności na ścieranie,
wymagany atest PZH ( do kontaktu z żywnością)
9/ zastosowane materiały i części
odporne na kwas,
odporne na alkohol
odporne na rozpuszczalnik.
10/ do chłodzenia i grzania komór należy zastosować
fabrycznie nowe urządzenia chłodniczo-grzewcze rok.
prod. min. 2013,
zapewniające uzyskanie żądanych temperatur tj.( -30C
do +26C) w każdych warunkach atmosferycznych
równocześnie w dwóch komorach o różnych skrajnych
temperaturach.
12/ zabudowana winna być wyposażona w dodatkowe
zasilanie elektryczne 230V na postoju.
13/ sterownik komór winien znajdować w kabinie
kierowcy (w miejscu lusterka wstecznego, podwieszony
do sufitu)
14/ pojazd winien być wyposażony w rejestrator
temperatur dla poszczególnych komór z niezbędnym
oprogramowaniem
umożliwiającym
archiwizację
pomiarów temp. wraz z drukarką. Rejestrator musi
podawać niezależny pomiar i wydruk temperatur dla
każdej komory z osobna. Każda komora musi posiadać
dwa niezależne termometry, odczyt z każdego
termometru musi być widoczny w kabinie kierowcy.
15/ komora na osocze zakres temp. - 30°do+ 26°C,
dostęp drzwiami bocznymi rozsuwanymi,
wym.
minimalne dla drzwi do komory szer.90 cm wys. 115
cm

Spełnia/nie spełnia*

Spełnia/nie spełnia*

Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
……………………………………
Spełnia/nie spełnia*

Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*

Spełnia/nie spełnia*

Spełnia/nie spełnia*
………………………………………

18

NR SPRAWY 01/P/2014
16/komora na krew 50%.zakres temp. -30°C do +26°C
dostęp poprzez tylne drzwi zewnętrzne,
wym.
minimalne dla drzwi do komory szer.115cm wys.
115cm
17/ agregat lub agregaty powinny być wydajne i
pozwolić jednocześnie prace 2 komór w skrajnie
różnych temperaturach,
czas osiągnięcia żądanych temperatur w komorach
powinien być nie dłuższy niż 30 min. w każdych
warunkach atmosferycznych.
19/ wewnątrz każdej komory ma być wtyczka na 12V
pozwalająca na podłączenie przenośnej lodówkozamrażarki do transportu krwi typu (TB45 M2M
Team)
oraz mocowania (chwyty) na pas zabezpieczający
lodówkę przed przesunięciem podczas transportu.
20/ ładowność od 900 kg

Spełnia/nie spełnia*
……………………………………

Spełnia/nie spełnia*

Spełnia/nie spełnia*
……………………………………
Spełnia/nie spełnia*

Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
……………………………………

* niepotrzebne skreślić
Wykonawca musi odnieść się do każdego z parametrów, brak odniesienia się do któregoś z parametrów spowoduje
odrzucenie oferty.
4.a Zużycie energii……………………..MJ/l
Obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena
obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień (Dz. U. nr 96 poz. 559) jako
iloczyn zużycia paliwa (l/km) w cyklu łącznym (wartość uśredniona )pojazdu zaoferowanego w ofercie i wartości
energetycznej paliwa równej 36 MJ/l.

4b Emisja dwutlenku węgla………………..g/km
Wartość wyrażona w (g/km) w cyklu łącznym (wartość uśredniona) podana w ofercie przez wykonawcę zgodnie z
rozporządzeniem Prezesa Rady ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych
kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień (Dz. U. nr 96 poz. 559)

4c Emisja zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów…………………..g/km
Suma wartości emisji zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (g/km) podana w ofercie
przez wykonawcę zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż
cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień (Dz. U. nr 96 poz.
559)

5. Wykaz parametrów techniczno-użytkowych samochodu i wyposażenia nie wyszczególnionego w
wymaganiach bezwzględnych:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
6.Autoryzowana stacja obsługi pojazdów, w której będą dokonywane przeglądy i naprawy w okresie
gwarancyjnym zlokalizowanej najbliżej miejsca siedziby Zamawiającego. Podać nazwę i adres

19

NR SPRAWY 01/P/2014
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
7. Autoryzowany serwisu urządzeń chłodniczych (zabudowa samochodu), w której będą dokonywane przeglądy i
naprawy w okresie gwarancyjnym zlokalizowanego najbliżej miejsca siedziby Zamawiającego. Podać nazwę i
adres……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Wartość oferty (całkowity koszt leasingu zawiera wszystkie opłaty: wpłatę początkową, opłatę
administracyjną, wszystkie czynsze leasingowe w ciągu całego okresu trwania leasingu wraz z wykupem,
ubezpieczenie na okres 12 miesięcy oraz inne koszty związane z realizacja zamówienia):
netto:……………………………..PLN
(słownie:………………………………………………………………………………PLN)
brutto: ….………….………….….PLN
(słownie: ……………………..………………….…..……….……………………….PLN),

9. Oświadczamy, że część zamówienia, a mianowicie…………………………………………, powierzymy
podwykonawcom*. / Oświadczamy, że żadną z części zamówienia nie powierzymy podwykonawcom*
* (niepotrzebne skreślić)!!!
10. Oświadczam, że należę/nie należę* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp.
*niepotrzebne skreślić
(W przypadku, gdy Wykonawca oświadczy, że należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp
składa dokument wymagany w SIWZ rozdział III pkt A) ppkt 5.)
11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
12. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim zasadach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
13. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Firmy dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (proszę
wpisać osoby, które będą podpisywać umowę, w przypadku wyboru Państwa oferty w
przetargu)………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………
14. Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach
nr………………………, niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
15. Oświadczamy, że osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego zamówienia będzie:
………………………………. …………………………………………………
(proszę wpisać osobę oraz nr jej telefonu, która będzie odpowiedzialna za realizację niniejszego zamówienia, w
przypadku wyboru Państwa oferty w przetargu)
16. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
17. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie na warunkach określonych w SIWZ nr 01/P/2014 oraz
przedstawionych w niniejszej ofercie.
18.Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
19. Ofertę składamy na ………………. Kolejno ponumerowanych stronach/kartkach
20. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymagane w SIWZ:
….........................................................................
/DATA, PIECZĘĆ, PODPIS WYKONAWCY/
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Załącznik nr 4a do SIWZ

FORMULARZ OPŁAT LEASINGOWYCH
Czas trwania leasingu

3 lata (36 miesięcy)

Wpłata początkowa

10%
……………………………..PLN

Opłata administracyjna (jeżeli występuje)

……%
……………………………..PLN

Miesięczny czynsz leasingowy
Ilość czynszów leasingowych………………

Wykup samochodu

Koszt ubezpieczenia 12 miesięcy (pakiet OC, AC,
Assistance, NNW)

……………………………..PLN

1%
……………………………...PLN

……………………………...PLN

Inne koszty związane z realizacją zamówienia
(jeżeli występują)
Jakie?……………………………………

………………………………PLN

Całkowity koszt leasingu (całkowity koszt zawiera
wpłatę początkową, opłatę administracyjną,
wszystkie czynsze leasingowe w ciągu całego
okresu trwania leasingu wraz z wykupem,
podatek VAT, ubezpieczenie na okres 12
miesięcy oraz inne koszty związane z realizacją
zamówienia)

……………………………….PLN brutto

Cena samochodu z całym wymaganym
wyposażeniem i zabudową
(podać cenę netto i brutto)

………………………………PLN netto
………………………………PLN brutto

………………………………..
Pieczęć i podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór umowy leasingu Nr 01/P/2014
zawarta w dniu .....................................roku, we Wrocławiu pomiędzy:
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we
Wrocławiu,
ul. Czerwonego Krzyża 5/9,
50-345 Wrocław
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000034677
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu, którego działa:
Dyrektor – Ryszard Kozłowski
a ………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa lub imię i nazwisko Wykonawcy; adres siedziby lub miejsca zamieszkania, NIP, Regon, nazwa organu rejestrującego oraz
numer KRS lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku przedsiębiorcy, ewentualnie inne
dane identyfikujące kontrahenta) zwanego w treści umowy „Wykonawcą”,

którego reprezentują:

1) ..........................................................................................................................................................
2) ………………………………………………………………………………………………………………
…
Niniejsza umowa została poprzedzona postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z
2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” na:
„Leasing operacyjny na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu do transportu krwi
w okresie 36 miesięcy”
§1
Postanowienia ogólne
1. Wykonawca zobowiązuje się oddać przedmiot leasingu (pojazd samochodowy), zwany dalej „PL”,
Zamawiającemu do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony: 36 miesięcy, zaś
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie pieniężne obejmujące raty
leasingowe (w tym koszt ubezpieczenia na 12 miesięcy ), wpłatę początkową, rejestrację, cenę wykupu
PL oraz inne koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w wysokości i na warunkach
określonych w umowie, formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz w
harmonogramie płatności, sporządzonym przez Wykonawcę, który będzie stanowił załącznik nr 2 do
umowy.
2. Wykonawca nie jest uprawniony do ustanawiania na PL zastawu, ani jakichkolwiek praw na rzecz osób
trzecich, z wyjątkiem zastawu rejestrowego na rzecz instytucji finansowej, finansującej nabycie PL,
z zastrzeżeniem, że ustanowienie powyższego zastawu nie ograniczy praw Zamawiającego wynikających
z umowy leasingu.
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3. Odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397, z późn. zm.) w
podstawowym okresie umowy dokonuje Wykonawca.
4. Warunki leasingu umożliwiają Zamawiającemu zaliczenie rat leasingowych do kosztów uzyskania
przychodów zgodnie z art. 17 b) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2011r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.).

1.

§2
Przedmiot leasingu
Umowa leasingu zostaje zawarta na okres 36 miesięcy liczony od pierwszego dnia miesiąca
następującego bezpośrednio po miesiącu wydania pojazdu dostarczonego w ramach PL.

2.

Przedmiotem Leasingu jest pojazd specjalistyczny samochodowy, którego charakterystyka zawarta jest
w – załączniku nr 6 do umowy.

3.

Wykonawca oświadcza, że przekaże Zamawiającemu PL będący jego własnością, fabrycznie nowy
(wyprodukowany w 2013 lub 2014 roku), wolny od wad fizycznych i prawnych. PL przedstawiony
Zamawiającemu do odbioru powinien być: dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracyjny
(zarejestrowany),
z wykonanym przeglądem zerowym i gwarancją określoną w książce gwarancyjnej, zatankowany (min.
10 l paliwa) ubezpieczony w zakresie:
- Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia AUTOCASCO
(AC) Rozszerzenie ochrony na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy
- Car Assistance
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC).
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego na terytorium
Państw Systemu Zielonej Karty (ZK)
- Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego pojazdu. (WD)
- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW)

4.

Wykonawca nie odpowiada wobec Zamawiającego za wady jawne PL nieujawnione przy odbiorze,
chyba, że powstały one na skutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

5.

W czasie trwania umowy PL pozostaje własnością Wykonawcy.

6.

Do dnia przeniesienia własności PL, zgodnie z § 11 umowy, pełną odpowiedzialność za te pojazdy
ponosi Zamawiający.

7.

Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do oznakowania tych pojazdów w sposób widoczny na
zewnątrz, np. logo, nalepka, itp., natomiast Zamawiający ma prawo do dowolnego oznakowania pojazdu,
na co Wykonawca wyraża zgodę.

8.

Wykonawca wyraża zgodę na oddawanie PL do używania bądź używania i pobierania pożytków osobom
trzecim.

9.

W

drodze

leasingu

zostanie

dostarczony

następujący samochód (marka,

model

i

typ,

ilość):……………………………………………………………………………………………………
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu samochód nie później niż do 10 tygodni od daty zawarcia
umowy.
10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty realizacji umowy, w tym w szczególności: koszty rejestracji
pojazdów, podatków od środków transportu, ubezpieczenia na 12 miesięcy oraz dostawy do siedziby
Zamawiającego.
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§3
Wartość umowy leasingu
1. Całkowita, wartość umowy, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:
…………………………….. PLN netto
(słownie: …………………………………………………….. zł netto),
……..…………………..… PLN brutto
(słownie: ……………………………………………………………………..zł brutto).
zgodnie z ofertą przetargową - załącznik nr 3 do umowy.
2. Na wartość umowy składają się następujące elementy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy):
- wpłata początkowa w wysokości 10% ceny brutto samochodu;
- opłata rejestracyjna;
- koszty ubezpieczenia przez 12 miesięcy;
- inne opłaty (jeżeli występują);
- ……… równych rat leasingowych z wliczonym kosztem ubezpieczenia na okres 12 miesięcy;
- wartość jednostkowa wykupu w wysokości 1 % ceny brutto.
§4
Odbiór PL
1. Wykonawca jest zobowiązany faksem poinformować Zamawiającego o terminie dostawy PL na co
najmniej 3 dni robocze przed planowaną datą dostawy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pojazdu w stanie zgodnym z umową wraz
z dowodem rejestracyjnym, tablicami rejestracyjnymi, instrukcją obsługi, książką gwarancyjną, polisą
ubezpieczeniową, wyciągiem ze świadectwa homologacji na dostarczany pojazd.
3. Wydanie Przedmiotów Leasingu nastąpi na podstawie protokołów odbioru

technicznego pojazdu,

podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę
4. Jako miejsce odbioru pojazdu Zamawiający wskazuje: siedziba RCKiK we Wrocławiu, ul. Czerwonego
Krzyża 5/9, Wrocław
5. Z chwilą odbioru pojazdu ryzyko związane z jego używaniem przechodzi na Zamawiającego wraz
z pełną odpowiedzialnością za uszkodzenia, utratę lub zmniejszenie jego wartości nie będące skutkiem
normalnego zużycia eksploatacyjnego.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w momencie dokonywania odbioru jakichkolwiek wad
fizycznych lub prawnych PL, może on odmówić podpisania protokołu odbioru technicznego pojazdu
oraz zażądać od Wykonawcy dostarczenia pojazdu wolnego od wad w wyznaczonym terminie.

§5
Używanie PL
1. Zamawiający zobowiązuje się używać PL zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami
i instrukcjami producenta oraz utrzymywać go w należytym stanie odpowiadającym normalnemu
zużyciu eksploatacyjnemu.
2. Koszty utrzymania (eksploatacji) w tym koszty konserwacji, napraw i przeglądów nie objętych
gwarancją obciążają Zamawiającego.
3. Wykonawca wyraża zgodę na czasowe używanie pojazdu na terenie państw UE i poza granicami Unii
Europejskiej: Mołdawia, Ukraina, Rosja.
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4. Wszelkie nakłady ulepszające PL, w szczególności dodatkowe wyposażenie, inne niż wymienione w
załączniku 6, Zamawiający nabywa i instaluje na własny koszt. Zamawiający ponosi pełną
odpowiedzialność za prawidłową instalację dodatkowego wyposażenia i jej skutki.
§6
Harmonogram
1. Wykonawca sporządzi Harmonogram płatności. Podane w Harmonogramie płatności kwoty netto będą
powiększone o podatek VAT należny według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.
2. Strony przyjmują, że wszelkie rozliczenia związane z realizacją umowy będą dokonywane w PLN.
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, zapisy umowy zostaną
dostosowane do obowiązujących przepisów podatkowych (zostanie zmieniona stawka podatku VAT).
§7
Sposób regulowania płatności


Zamawiający zobowiązuje się uiszczać Wykonawcy opłaty leasingowe na podstawie faktur VAT
dostarczanych przez Wykonawcę z terminem płatności 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.



Obowiązek wnoszenia miesięcznych opłat leasingowych powstaje w następnym miesiącu po miesiącu,
w którym nastąpiło wydanie pojazdu w ramach PL na podstawie protokołu odbioru technicznego
pojazdu.



Wszelkie należności wynikające z niniejszej umowy Zamawiający zobowiązany jest wpłacać
na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturach VAT.



Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na
osoby trzecie.



Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności z tytułu zwrotu Wykonawcy nieprawidłowo wystawionych faktur VAT.



Dowód zapłaty musi być oznaczony numerem umowy i numerem kolejnej raty leasingowej lub
w przypadku dokonywania innych płatności, powinien wskazywać właściwy tytuł.



W przypadku opóźnienia w dokonywaniu płatności wynikających z umowy naliczane będą odsetki
w wysokości odsetek ustawowych za czas zwłoki.
§8
Gwarancja jakości, rękojmia za wady i serwis
1. Wykonawca udziela Gwarancji Jakości na pojazd stanowiący PL na okres:
 …… miesiące bez limitu kilometrów - gwarancja mechaniczna
 …………… miesiące/y-gwarancja na powłokę lakierniczą – gwarancja antykorozyjna
 ………….. miesiące/y-gwarancja na perforację elementów nadwozia
 …………. miesiące/y-gwarancja na zabudowę wraz z zainstalowanymi urządzeniami
licząc od daty przekazania pojazdu Zamawiającemu (podpisania protokołu odbioru technicznego).
Gwarancja musi obejmować co najmniej naprawy pojazdów wynikające z wad materiałowych lub
niewłaściwego montażu.
2. Wykonawca ponosi ryzyko wyboru Dostawcy pojazdu i wszelkich ustaleń z Dostawcą dotyczących
warunków gwarancji i rękojmi i ich realizacji.
3. Zamawiający zobowiązany jest zlecać naprawy i obsługi wymagane warunkami gwarancji zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i warunkami gwarancji Producenta.
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4. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia przyczyn niesprawności PL objętych
gwarancją

w terminie do 2 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania zlecenia od

Zamawiającego i zakończyć w terminach wynikających z gwarancji. W przypadku wystąpienia
niesprawności w drodze, wymagającej holowania PL do autoryzowanego serwisu, czynność ta i jej
koszt należy do obowiązków Wykonawcy.
5. Zamawiający zobowiązany jest na bieżąco przekazywać Wykonawcy niezbędne informacje
o naprawach przekraczających termin określony w ust. 4. Zgłoszenie niesprawności pojazdu
odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres: ………………………………………………
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres) lub faksem na numer ……………………….
6. Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzania na swój koszt przeglądów, konserwacji i
napraw przedmiotu leasingu w całym okresie leasingu, z wyjątkiem kosztów objętych gwarancją.
§9
Ubezpieczenie PL
1. Ubezpieczenia PL, w zakresie określonym w § 2 ust. 3 na okres 12 miesięcy dokona Wykonawca.
2. Koszt ubezpieczenia jest wliczony w raty leasingowe.
3. Zamawiający wymaga, aby pojazd w zakresie AC był ubezpieczony według wartości brutto, tak aby
wypłata odszkodowania była wypłacona bez potrącania wartości podatku VAT.
4. Wybór Ubezpieczyciela powyżej 12-tego miesiąca należy do Zamawiającego na warunkach
zaakceptowanych przez Wykonawcę. Zamawiający będzie ubezpieczał pojazd wg wartości brutto.
§ 11
Nabycie własności PL
1. Po upływie okresu umowy i po zapłaceniu wszystkich rat leasingowych wynikających z umowy
Zamawiający nabędzie PL za cenę netto równą wartości końcowej netto PL, powiększoną o należny
podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.
2.

Wartość końcowa netto PL stanowi 1 % wartości brutto PL tj.. ………… PLN brutto.

3. Wykonawca z tytułu sprzedaży PL wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę VAT w terminie 7 dni od
zakończenia umowy. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.
§ 12
1.

Kary umowne
Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za niedostarczenie pojazdu w wymaganym terminie - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy określonego w § 3 pkt. 1 za każdy dzień opóźnienia w podpisaniu protokołu odbioru,
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność - w wysokości 10% wartości umowy brutto;
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność - w wysokości 10% wartości umowy brutto;
d) za nieprzystąpienie do usunięcia przyczyny niesprawności/usterki objętych gwarancją w terminie
do 2 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania zlecenia – w wysokości 0,1% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy określonego w § 3 pkt. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
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2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy
z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność - w wysokości 1% wpłaty początkowej
netto nie odebranego pojazdu za każdy dzień zwłoki.
2. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o wartości umowy brutto, należy przez to rozumieć wartość
umowy brutto, o której mowa w § 3 pkt. 1 umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód.
4. Jeżeli Wykonawca będzie obciążony karami, to Zamawiający może potrącić przewidziane w umowie
kary pieniężne z dowolnej

należności Wykonawcy,

na

co Wykonawca

wyraża

zgodę.

§ 13
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiający ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu
wypowiedzenia, w przypadku realizowania przez Wykonawcę Umowy niezgodnie z jej
postanowieniami po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na
usunięcie naruszeń lub wystąpienia co najmniej 15 dniowego opóźnienia Wykonawcy w realizacji
przedmiotu Umowy. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia
przez Zamawiającego okoliczności będących podstawą rozwiązania Umowy.
2. Umowa wygasa po upływie okresu leasingu i nabyciu Przedmiotów Leasingu przez Zamawiającego.
§ 14
Wygaśnięcie umowy
1. Wygaśnięcie umowy leasingu nastąpi w przypadkach gdy:
- nastąpiła utrata PL z powodu jego całkowitego zniszczenia, nienaprawialnego uszkodzenia (kasacji) lub
kradzieży albo,
-uprawniony rzeczoznawca stwierdzi, że PL uległ uszkodzeniu niemożliwemu do naprawienia i nie
nadaje się do używania zgodnego z przeznaczeniem (kasacja), albo
- Zakład Ubezpieczeń uzna, że naprawa PL jest ekonomicznie nieuzasadniona i przyzna odszkodowanie
z tytułu kasacji.
W sytuacji gdy umowa leasingu wygasa z przyczyn , o których mowa wyżej, za które Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności, wówczas Wykonawca

ma prawo żądać od Zamawiającego zapłacenia

wszystkich przewidzianych w tej umowie a nie zapłaconych rat pomniejszonych o korzyści jakie
Wykonawca uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia niniejszej umowy
oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy a także naprawienia szkody.
2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 30 dni dokonać i przedstawić
Zamawiającemu rozliczenie finansowe, o którym mowa w ust 1 i 2, które będzie podstawą wystawienia,
doręczenia faktury i zapłaty.

§ 15
Ochrona informacji

27

NR SPRAWY 01/P/2014
1. Wykonawca, Zamawiający oraz osoby świadczące pracę na ich rzecz w jakiejkolwiek formie oraz osoby,
przy pomocy których strony wykonywać będą wzajemne obowiązki zobowiązane są do nie
rozpowszechniania informacji o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym i
handlowym stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
kwietnia

przepisów ustawy z dnia 16

1993

r.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity-Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.).
.

§ 16
Zawiadomienia i doręczenia
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu i oświadczają,
że ich aktualne adresy dla korespondencji są następujące:
…………………………………………………………………………………
Za doręczone uznaje się pismo przyjęte bezpośrednio lub przesłane przesyłką listową poleconą za
pośrednictwem

operatora

pocztowego,

jak

i

zwrócone

przez

operatora

pocztowego

po dwukrotnej awizacji przesyłki na powyższe adresy.
2. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 1 powoduje ten skutek, że pismo wysłane na adres
wskazany w ust. 1 uznaje się za doręczone także wówczas, gdy zostanie zwrócone z powodu
nieaktualnego adresu.
3. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Strony będą przekazywały wyłącznie na piśmie.
§17
Zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy.
Wprowadzone zmiany nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych i mogą dotyczyć:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającej ze zmiany przepisów dotyczących stawki podatku
VAT;

2.

2) innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które są korzystne
dla Zamawiającego;
3) zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika
z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów.
4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia – wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem
nieważności. Sporządzenie aneksów nie będzie rodzić dodatkowych kosztów po stronie
Zamawiającego.
§ 18
Postanowienia końcowe

1. W czasie trwania umowy, Wykonawca może żądać informacji dotyczących sytuacji finansowej,
ekonomicznej i prawnej Zamawiającego, to jest:
Rocznego bilansu, rachunku zysków i start, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.
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2. Zamawiający

Wykonawca mają

obowiązek potwierdzania salda wzajemnych rozliczeń

z tytułu

wnoszonych rat leasingowych lub innych zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy
w terminie 7 dni od dnia otrzymania korespondencji.
3. Przedstawicielem Zamawiającego w realizacji umowy jest:
………………………………………………………………., który sprawuje nadzór nad realizacją
umowy.
4. Przedstawicielem Wykonawcy w realizacji umowy jest:
…………………………………………………….., który sprawuje nadzór nad realizacją umowy.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
6. Do spraw nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
ustawy

Kodeks

cywilny,

ustawy

o

podatku

dochodowym

od

osób

prawnych,

ustawy

o rachunkowości oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
7. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia sporów. Wszelkie spory wynikające lub mogące
powstać w związku z wykonywaniem umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
8. Wszelkie wymienione w umowie załączniki stanowią integralną część umowy:
- Załącznik nr 1

- Formularz cenowy

- Załącznik nr 2

- Harmonogram płatności sporządzony przez Wykonawcę

- Załącznik nr 3

- Oferta przetargowa

- Załącznik nr 4

- SIWZ

- Załącznik nr 5

- Wzór protokołu odbioru technicznego pojazdu,

- Załącznik nr 6

- Opis przedmiotu zamówienia-parametry techniczne

- Załącznik nr 7

- Ogólne Warunki Ubezpieczenia PL

9. Umowę oraz załączniki sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 6 do SIWZ

AKCEPTOWANY WZÓR TREŚCI GWARANCJI WADIALNEJ

Podejmujemy się bezwarunkowo i nieodwołalnie wypłacenia Zamawiającemu kwoty do wysokości
określonej powyżej po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności jego
uzasadniania, o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna
w związku z zaistnieniem, co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonego w
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Niniejsza gwarancja jest ważna od dnia jej wystawienia do dnia xx-xx-xxxx r. włącznie (okres
ważności gwarancji). Wszelkie roszczenia odnośnie niniejszej Gwarancji Gwarant powinien
otrzymać w okresie ważności gwarancji.
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Załącznik nr 7 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja pojazdu bazowego:
Wykaz parametrów techniczno-użytkowych – dotyczące samochodu
1/ silnik Turbo Diesel spełniający wymagania obecnie obowiązujących norm emisji spalin dla
pojazdów Euro V, Emisja Co2 max. 224g/km
2/ moc silnika od 154 KM do 189 KM
3/ pojemność silnika min. 1950 cm3, zużycie paliwa średnio max. 8,7 l/100km
4/ skrzynia biegów 6-stopniowa, manualna
5/ zbiornik paliwa min. 70 litrów
6/ nadwozie kolor biały
7/ rocznik pojazdu 2013 lub 2014
8/ klimatyzacja
9/ poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażerów, kurtyny, poduszki boczne
10/ fotel kierowcy regulowany, hydraulicznie resorowane, podłokietnik dla siedzenia kierowcy
11/wspomaganie kierownicy
12/ centralny zamek, dodatkowa zamykana strefa części ładunkowej sterowanej odrębnym
pilotem
13/ immobiliser i alarm antywłamaniowy
14/światła przeciwmgielne
15/ lusterka elektrycznie sterowane i podgrzewane
16/ radio firmowe z RDS oraz odtwarzaczem CD i MP3
17/ zestaw CB nie gorszy niż President o parametrach min.
Ilość kanałów modulacja – 40AM
Moc wyjściowa - 4 W
Częstotliwość - 26,960 MHz - 27,405 MHz
Impedancja anteny - 50 Om
Zasilanie - 13,2 V
Czułość przy 20 dB Sinad - 0,5 uV - 113 dBm (AM)
ASC (automatyczna blokada szumów) - tak
Selektywność - 60 dB
18/ układ hamulcowy z systemem ABS, ASR, EBD hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi
19/ stalowe felgi , komplet kół zimowych wraz z felgami stalowymi
20/ koło zapasowe pełnowymiarowe
21/ hak holowniczy
22/ napęd na tylną oś
23/ drzwi przesuwne z prawej strony
24/dodatkowe koło pasowe z mocowaniem pod sprężarkę.
25/ filtr paliwa z separatorem wody
26 /czujnik cofania
27/ drzwi tylne dwuskrzydłowe 270 stopni z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem bocznych
ścian
28/ komplet dywaników gumowych
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29/ pojazd o wym. rozstaw osi min. 3450 mm, długość max. 5950 mm, wys. maks. 2550 mm,
szer. zewnętrzna bez lusterek min. 1800 mm, dach - typ niski/normalny
30/ masa całkowita do 3500kg usunięto
31/ gwarancja mechaniczna min.24 miesiące bez limitu kilometrów, gwarancja antykorozyjna
oraz na perforację elementów nadwozia min. 5 lat
32/ kabina : kierowca + 2 pasażerów
33/ wzmocnione zawieszenie

Wykaz parametrów techniczno-użytkowych – dotyczące zabudowy
1/ zabudowa izotermiczna w konstrukcji pojazdu
2/ ściany izotermiczne o niskiej przenikalności cieplnej
3/ objętość ładunkowa min. 8,5 m3, podzielona na 2 komory w proporcjach: 50% - komora na
osocze, 50% - komora na krew
4/ drzwi zewnętrzne bez szyb, boczne przesuwane.
5/ drzwi wewnętrzne izolowane na zawiasach ze stali nierdzewnej.
6/ ściany i dach izotermiczne wykonane z laminatu z włókna szklanego kolor biały, wysoki
połysk
7/ powierzchnia ścian bez złączy (nity, silikon) odporna na uszkodzenia mechaniczne, łączenie
ścian klejone.
8/podłoga komór, antypoślizgowa, wzmacniana o podwyższonej odporności na ścieranie,
wymagany atest PZH ( do kontaktu z żywnością)
9/ zastosowane materiały i części odporne na kwas, alkohol i rozpuszczalnik.
10/ do chłodzenia i grzania komór należy zastosować fabrycznie nowe urządzenia chłodniczogrzewcze rok. prod. min. 2013, zapewniające uzyskanie żądanych temperatur tj.( -30C do +26C)
w każdych warunkach atmosferycznych równocześnie w dwóch komorach o różnych skrajnych
temperaturach.
12/ zabudowana winna być wyposażona w dodatkowe zasilanie elektryczne 230V na postoju.
13/ sterownik komór z elektronicznym wyświetlaniem temp. winien znajdować w kabinie
kierowcy ( w miejscu lusterka wstecznego, podwieszony do sufitu)
14/ pojazd winien być wyposażony w rejestrator temperatur dla poszczególnych komór z
niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym archiwizację pomiarów temp. w formie
elektronicznej (dodatkowo powinien posiadać port na kartę GSM na potrzeby monitoringu
temperatur) wraz z drukarką. Rejestrator musi podawać niezależny pomiar i wydruk temperatur
dla każdej komory z osobna. Każda komora musi posiadać dwa niezależne
termometry(umiejscowienie termometrów do uzgodnienia z zamawiającym), odczyt z każdego
termometru musi być widoczny w kabinie kierowcy.
15/ komora nr 1 proporcja całej zabudowy ok.50% zakres temp. - 30°do+ 26°C, dostęp
drzwiami bocznymi rozsuwanymi, wym. minimalne dla drzwi do komory szer.90 cm wys. 115
cm
16/komora nr 2 proporcja całej zabudowy ok. 50%.zakres temp. -30°C do +26°C dostęp poprzez
tylne drzwi zewnętrzne, wym. minimalne dla drzwi do komory szer.115cm wys. 115cm
17/ agregat lub agregaty powinny być wydajne i pozwolić jednocześnie prace 2 komór w skrajnie
różnych temperaturach, czas osiągnięcia żądanych temperatur w komorach powinien być nie
dłuższy niż 30 min. w każdych warunkach atmosferycznych.
19/ wewnątrz każdej komory ma być wtyczka na 12V pozwalająca na podłączenie przenośnej
lodówko-zamrażarki do transportu krwi typu (TB45 M2M Team) oraz mocowania (chwyty) min.
4 sztuki ( umiejscowienie do uzgodnienia z zamawiającym) na pas zabezpieczający lodówkę
przed przesunięciem podczas transportu.
20/ ładowność od 900 kg
21/ gwarancja na zabudowę wraz z urządzeniami min. 24 miesiące

32

NR SPRAWY 01/P/2014

Załącznik do umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU
Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu
Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław w imieniu którego odbioru dokonuje:

ul.

..............................................................................................................................................................
imię i nazwisko stanowisko

niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy;
..............................................................................................................................................................

reprezentowanego przez
.......................................................................................................................................................
imię i nazwisko stanowisko

DANE POJAZDU:
Marka pojazdu: …………………………….
Model pojazdu: …………………………….
Numer rejestracyjny: ……………………….
Numer VIN: …………………………………………….
WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ Dowód rejestracyjny:
2/ Dowód ubezpieczenia:
3/ Karta pojazdu:
4/ Atest PZH:
5/ Instrukcja obsługi pojazdu:
6/ Instrukcja obsługi urządzeń chłodniczych:
7/ Karta gwarancyjna pojazdu:
8/ Karta gwarancyjna urządzeń chłodniczych:

TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE

Wykaz parametrów techniczno-użytkowych –
dotyczące samochodu
1/ silnik Turbo Diesel spełniający wymagania
obecnie obowiązujących norm emisji spalin dla
pojazdów Euro V, Emisja Co2 max. 224g/km

Oferowane parametry techniczne
Wpisać wymagane dane w puste miejsca i
zakreślić formułę spełnia/nie spełnia*

Spełnia/nie spełnia*
…………………………………………………
…………………………………………………

2/ moc silnika od 154 KM do 189 KM

3/ pojemność silnika min. 1950 cm3, zużycie
paliwa średnio max. 8,7 l/100km

Spełnia/nie spełnia*
…………………………………………………
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
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4/ skrzynia biegów 6-stopniowa, manualna
5/ zbiornik paliwa min. 70 litrów

Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
………………………………………………….

6/ nadwozie kolor biały
7/ rocznik pojazdu 2013 lub 2014

Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
………………………………………………..

8/ klimatyzacja
9/ poduszka powietrzna dla kierowcy
pasażerów
kurtyny
poduszki boczne

Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*

10/ fotel kierowcy regulowany
hydraulicznie resorowanie
podłokietnik dla siedzenia kierowcy

Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*

11/wspomaganie kierownicy
12/ centralny zamek
dodatkowa zamykana strefa części ładunkowej
sterowanej odrębnym pilotem
13/ immobiliser i
alarm antywłamaniowy

Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*

14/światła przeciwmgielne
15/
lusterka
elektrycznie
podgrzewane
16/ radio firmowe z RDS
odtwarzaczem CD
MP3

Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*

sterowane

i

17/ zestaw CB min.
Ilość kanałów modulacja – 40AM
Moc wyjściowa - 4 W
Częstotliwość - 26,960 MHz - 27,405 MHz
Impedancja anteny - 50 Om
Zasilanie - 13,2 V
Czułość przy 20 dB Sinad - 0,5 uV - 113 dBm (AM)
ASC (automatyczna blokada szumów) - tak
Selektywność - 60 dB

Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*

Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
………………………………………………..
……………………………………………….
………………………………………………..
……………………………………………….
……………………………………………….

18/ układ hamulcowy z systemem ABS
ASR
EBD
hamulce tarczowe na przedniej osi
tylnej osi

Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*

19/ stalowe felgi , komplet kół zimowych wraz z
felgami stalowymi
20/ koło zapasowe pełnowymiarowe
21/ hak holowniczy
22/ napęd na tylną oś
23/ drzwi przesuwne z prawej strony

Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
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24/dodatkowe koło pasowe z mocowaniem pod
sprężarkę.
25/ filtr paliwa z separatorem wody
26 /czujnik cofania
27/ drzwi tylne dwuskrzydłowe 270 stopni z
zabezpieczeniem przed uszkodzeniem bocznych
ścian
28/ komplet dywaników gumowych
29/ pojazd o wym. rozstaw osi min. 3450 mm,
długość max. 5950 mm, wys. maks. 2550 mm,
szer. zewnętrzna bez lusterek min. 1800 mm,
dach - typ niski/normalny

30/ masa całkowita do 3500kg

Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*

Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
Spełnia/nie spełnia*
……………………………………………….

31/ gwarancja mechaniczna min.24 miesiące
bez limitu kilometrów,
gwarancja antykorozyjna min. 5 lat

Spełnia/nie spełnia*

perforacja elementów nadwozia

Spełnia/nie spełnia*

32/ kabina : kierowca + 2 pasażerów
33/ wzmocnione zawieszenie

Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*

Wykaz parametrów techniczno-użytkowych –
dotyczące zabudowy
1/ zabudowa izotermiczna w konstrukcji pojazdu

Spełnia/nie spełnia*

Oferowane parametry techniczne
Wpisać wymagane dane w puste miejsca i
zakreślić formułę spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*

2/ ściany izotermiczne o niskiej przenikalności cieplnej

Spełnia/nie spełnia*

3/ objętość ładunkowa min. 8,5 m3, podzielona na 2
komory w proporcjach: 50% - komora na osocze, 50%
- komora na krew
4/ drzwi zewnętrzne bez szyb, boczne przesuwane.

Spełnia/nie spełnia*

5/ drzwi wewnętrzne izolowane na zawiasach ze stali
nierdzewnej.
6/ ściany i dach izotermiczne wykonane z laminatu z
włókna szklanego kolor biały, wysoki połysk
7/ powierzchnia ścian bez złączy (nity, silikon) odporna
na uszkodzenia mechaniczne, łączenie ścian klejone.
8/podłoga komór, antypoślizgowa, wzmacniana o
podwyższonej odporności na ścieranie, wymagany atest
PZH ( do kontaktu z żywnością)
9/ zastosowane materiały i części odporne na kwas,
alkohol i rozpuszczalnik.
10/ do chłodzenia i grzania komór należy zastosować
fabrycznie nowe urządzenia chłodniczo-grzewcze rok.
prod. min. 2013, zapewniające uzyskanie żądanych
temperatur tj.( -30C do +26C) w każdych warunkach
atmosferycznych równocześnie w dwóch komorach o
różnych skrajnych temperaturach.

Spełnia/nie spełnia*

Spełnia/nie spełnia*

Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*

Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
………………………………………………
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12/ zabudowana winna być wyposażona w dodatkowe
zasilanie elektryczne 230V na postoju.
13/ sterownik komór z elektronicznym wyświetlaniem
temp. winien znajdować w kabinie kierowcy ( w
miejscu lusterka wstecznego, podwieszony do sufitu)
14/ pojazd winien być wyposażony w rejestrator
temperatur dla poszczególnych komór z niezbędnym
oprogramowaniem
umożliwiającym
archiwizację
pomiarów temp. w formie elektronicznej (dodatkowo
powinien posiadać port na kartę GSM na potrzeby
monitoringu temperatur) wraz z drukarką. Rejestrator
musi podawać niezależny pomiar i wydruk temperatur
dla każdej komory z osobna. Każda komora musi
posiadać dwa niezależne termometry(umiejscowienie
termometrów do uzgodnienia z zamawiającym), odczyt
z każdego termometru musi być widoczny w kabinie
kierowcy.
15/ komora nr 1 proporcja całej zabudowy ok.50%
zakres temp. - 30°do+ 26°C, dostęp drzwiami bocznymi
rozsuwanymi, wym. minimalne dla drzwi do komory
szer.90 cm wys. 115 cm
16/komora nr 2 proporcja całej zabudowy ok.
50%.zakres temp. -30°C do +26°C dostęp poprzez tylne
drzwi zewnętrzne, wym. minimalne dla drzwi do
komory szer.115cm wys. 115cm
17/ agregat lub agregaty powinny być wydajne i
pozwolić jednocześnie prace 2 komór w skrajnie
różnych temperaturach, czas osiągnięcia żądanych
temperatur w komorach powinien być nie dłuższy niż
30 min. w każdych warunkach atmosferycznych.
19/ wewnątrz każdej komory ma być wtyczka na 12V
pozwalająca na podłączenie przenośnej lodówkozamrażarki do transportu krwi typu (TB45 M2M
Team) oraz mocowania (chwyty) min. 4 sztuki (
umiejscowienie do uzgodnienia z zamawiającym) na
pas zabezpieczający lodówkę przed przesunięciem
podczas transportu.
20/ ładowność od 900 kg

21/ gwarancja na zabudowę wraz z urządzeniami min.
24 miesiące

Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*

Spełnia/nie spełnia*

Spełnia/nie spełnia*
………………………………………………

Spełnia/nie spełnia*
………………………………………………

Spełnia/nie spełnia*
………………………………………………

Spełnia/nie spełnia*

Spełnia/nie spełnia*
………………………………………………
Spełnia/nie spełnia*
………………………………………………

Kontrola parametrów technicznych komór:
Komora nr 1 : temp -30° C czas uzyskania temperatury: ………............
Komora nr 1 : temp +26° C czas uzyskania temperatury: ……………..
Komora nr 2 : temp -30° C czas uzyskania temperatury: …………….
Komora nr 2 : temp +26° C czas uzyskania temperatury: ……………
Data:
……………………………….

…………………………
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Zamawiający

Wykonawca
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