NR SPRAWY 14/P/2017
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
www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
fax 71 328 17 13
zwane dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej 135 000 EURO, na:
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu do transportu krwi i jej składników dla Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”- nr
sprawy 14/P/2017
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 2017, poz. 1579) zwanej dalej „Ustawą” oraz w sprawach
nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – kodeks cywilny.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia procedury odwróconej dla prowadzenia
postępowania zgodnie art. 24aa ustawy pzp
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ.
Wszystkie wymagania i obowiązki wynikające z niniejszego zamówienia świadczone będą przez
Wykonawcę w ramach wynagrodzenia zawartego w ofercie.
2. Przedmiot zamówienia wg CPV
34130000-7 pojazdy silnikowe do transportu towarów
3. Termin, miejsce i warunki wykonania zamówienia
3.1. Termin pełnej realizacji zamówienia nie później niż do 21-12-2017.
3.2. Miejsce dostawy pojazdu oraz dokładna data i godzina zostanie uzgodniona wcześniej z Zamawiającym.
4. Okres i warunki gwarancji
4.1.Okres gwarancji:
4.1.1 całość pojazdu - minimum 24 miesiące
4.1.2 perforacja karoserii – nie mniej niż 5 lat
4.1.3 lakier – nie mniej niż 2 lata
4.1.4. serwis pogwarancyjny – nie mniej niż 10 lat – licząc od daty dostawy do Zamawiającego
4.1.5. urządzenia i instalacje (zabudowa) – minimum 24 miesiące
4.2 Warunki gwarancji:
4.2.1. Naprawy gwarancyjne będą trwać nie dłużej niż 14 dni od daty zgłoszenia. Wykonawca
przedłuży okres trwania gwarancji o czas trwania naprawy, wówczas, gdy łączny czas naprawy
dla danego rodzaju naprawy (pojazd bazowy, zabudowa, urządzenia chłodnicze) w okresie 24
miesięcznej gwarancji przekroczy odpowiednio łącznie 60 dni.
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4.2.2. Gwarancja zostanie przedłużona o 60 dni odpowiednio dla pojazdu bazowego, dla zabudowy,
dla urządzeń chłodniczych (w tym zakresie, w którym przekroczy 60 dni).
4.2.3. Za pełną obsługę, a także realizację, naprawę gwarancyjną i pogwarancyjną w zakresie pojazdu
bazowego jak i jego zabudowy odpowiada wyłącznie wykonawca.
Szczegółowy opis gwarancji przedmiotu zamówienia, znajduje się w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do
SIWZ.

5. Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:
5.1. pisemne uzgodnienie miejsca i terminu odbioru przedmiotu zamówienia
5.2. przekazanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rejestracji pojazdu przez Zamawiającego
5.3. przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania pojazdu i urządzeń w
nim zamontowanych,
5.4. Przy odbiorze przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego Wykonawca powinien dostarczyć:
a) oryginał wyciągu ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego lub oryginał
świadectwa homologacji dla typu pojazdu bazowego wraz z kopią danych technicznych,
b) dokument ze stacji kontroli pojazdu – zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu
technicznym pojazdu wraz z opisem zmian dokonanych w pojeździe.
c) instrukcję obsługi pojazdu i urządzeń dodatkowych
d) atest PZH dotyczący podłogi w zabudowie (do kontaktu z żywnością)
e) schemat instalacji elektrycznych
f) kartę pojazdu
g) badanie techniczne przeprowadzone przez właściwą jednostkę dozoru technicznego
dopuszczające do eksploatacji - dotyczy podestu ruchomego załadowczego na pojeździe
(windy).
h) świadectwo legalizacji tachografu
i) deklaracja zgodności CE dla podestu ruchomego

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
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. 1oraz art. 24 ust.5 pkt 1
ustawy P. z. p.
2. Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu.
3. Opis sposobu dokonywania oceny niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy w postępowaniu:
3.1. Ocena braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania odbywa się dwuetapowo:
3.1.1. I ETAP – Wstępna ocena braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, dokonana zostanie
zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wyszczególnionych
w rozdz. III. SIWZ w pkt A)1 . Z treści w/w oświadczenia musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca nie
podlega wykluczeniu z postępowania.
3.1.2. II ETAP - Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
P. z. p. t. j.:
- aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia
Wykonawcy z postępowania wymienionych w rozdz. III SIWZ: w pkt A) 2.
oraz
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy P.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy P. z. p. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (patrz rozdz. III SIWZ, pkt B) 1) –
załącznik nr 4. do SIWZ.
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III. WYKAZ OŚWIADCZEN I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
A) na potwierdzenie wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1
ustawy P.z.p. (załącznik nr 1. do SIWZ). Wykonawca musi dołączyć do oferty oryginał oświadczenia.
2. 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 potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy P.Z.P.
W przypadku wskazania przez wykonawcę w/w dokumentu, w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazany przez Wykonawcę w/w dokument.
Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
B) Wykonawca polegający na potencjale podmiotu trzeciego
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1. - Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia wymienionego w pkt A)1.
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.
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 – oświadczenie wymienione w pkt A)1
4. Wykonawcy, których oferta została wybrana, na żądanie Zamawiającego przedłożą przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
D) Pozostałe 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
działalności gospodarczej. Wykonawca musi dołączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa lub kopię
pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę.
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2. Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 2)
3. Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 3)
E) Pozostałe informacje
1. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub/i dokumentów o którym mowa w art. 25a ust.
1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
2.
Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.
W/w dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (oprócz dokumentów wymienionych w pkt A) 1 oraz pkt F)
2-3 które mają być przedstawione tylko w formie oryginału; oraz dokumentu F)1 – którego kopia ma
być poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę).
Dokumenty 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 lub e-mailem 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 formę elektroniczną.
4. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 14/P/2017
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 udzielonych 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.
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 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
11. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami są:
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a) w sprawach merytorycznych: - koordynator ds. administracyjnych - Marcin Kubera fax –71/328 17 13
w sprawach formalnych: – specjalista ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia – Marta Skoczylas-Płonka
faks - 71/328 17 13.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. SIWZ wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej www.rckik.wroclaw.pl
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 komputerze 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:
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu do transportu krwi i jej składników dla Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”- nr sprawy
14/P/2017
dostarczyć do dnia 13-10-2017 do godz. 11:00. / termin składania ofert
nie otwierać przed dniem 13-10-2017 do godz. 12:00/ 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. Zamawiający nie wymaga wadium
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 13-10-2017 do godz. 11:00 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.
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5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
VIII. TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13-10-2017 o godz. 12:00 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
3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach oraz
kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Informacje o których mowa w pkt. 3 Zamawiający zamieszcza niezwłocznie po otwarciu ofert na swojej
stronie internetowej tj. www.rckik.wroclaw.pl
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 9 maja 2014, o
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. j. t. z 2014 r., poz.915 - art. 3 ust.1i ust.2) 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 art. 106 e, ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U.
j.t. - z 2011 r., nr 177, poz. 1054 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. Do sprawdzenia
poprawności wpisanej ceny, Zamawiający użyje Microsoft Excel.
3. Cena całkowita brutto podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie koszty przy wykonaniu
zamówienia skalkulowane z należytą starannością, w tym m.in., koszty wyprodukowania, wyposażenia,
wykonania zabudowy, przeszkolenie pracowników, podatki, cła i inne nakłady finansowe towarzyszące
wykonaniu zamówienia, nie może jednak zawierać kosztów przeglądów okresowych.
X. KRYTERIA OCENY OFERT.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
L.P.
Kryterium /K/
Ranga /R/ %
1.
Oferowana cena
60
2.
Moc silnika
10
3.
Parametry agregatu
10
4.
Skrzynia biegów
6
5.
Klimatyzacja
5
6.
Zużycie energii – wskaźnik „ZE”
3
7.
Emisja dwutlenku węgla – wskaźnik „DW”
3
8.
Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu,
cząstek stałych oraz węglowodorów –
3
wskaźnik „EZ”
RAZEM
100
ad 1. Oferowana cena przedmiotu zamówienia.
Wartość punktową kryterium „oferowana cena” wylicza się wg wzoru:
cena minimalna
liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę brutto = -------------------------- X R% X 100
cena oferowana
Za kryterium „oferowana cena” Zamawiający przyzna ofercie przy randze (R) 60% maksymalnie 60 pkt.
Maksymalną ilość punktów pomocniczych za kryterium ad. 1. Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną.
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

6

NR SPRAWY 14/P/2017
ad. 2. Moc silnika
Wartość punktową kryterium „moc silnika” zostanie przyznana na podstawie informacji podanej przez
Wykonawcę w Formularzu Ofertowym w pkt 5a
Za kryterium „Moc silnika” Zamawiający przyzna ofercie przy randze (R) 10% maksymalnie 10 pkt tj: w
ofercie, w której Wykonawca oświadczy w załączniku nr 2 do SIWZ - w Formularzu Ofertowym w pkt 5a,
że zaoferowany w ofercie pojazd posiada silnik o mocy od 190 KM do 205 KM.
Oferta, w której Wykonawca w załączniku nr 2 do SIWZ - w Formularzu Ofertowym nie wypełni pkt 5a
otrzyma 0 pkt.
ad. 3. Parametry agregatu
Wartość punktową kryterium „parametry agregatu” zostanie przyznana na podstawie informacji
podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym w pkt 5b oraz potwierdzona zapisami w
szczegółowej specyfikacji lub instrukcji używania zaoferowanego agregatu lub w innym równoważnym
dokumencie dołączonym do oferty.

Za kryterium „parametry agregatu” Zamawiający przyzna ofercie przy randze (R) 10% maksymalnie 10
pkt tj: w ofercie, w której Wykonawca oświadczy w załączniku nr 2 do SIWZ - w Formularzu Ofertowym w
pkt 5a, że zaoferowany w ofercie agregat chłodniczy zapewni uzyskanie zakresu temperatur od -30 st. C do
+10 st. C w warunkach atmosferycznych od -25 st. C do +40 st. C, przy czym uzyskanie temperatury -30
st. C musi być trwałe w granicach ±2 st. C.
i potwierdzi to zapisami w szczegółowej specyfikacji lub instrukcji używania zaoferowanego agregatu lub w
innym równoważnym dokumencie dołączonym do oferty.
Oferta, w której Wykonawca w załączniku nr 2 do SIWZ - w Formularzu Ofertowym nie wypełni pkt 5b
lub/i nie dołączy opisanych powyżej dokumentów otrzyma 0 pkt.
ad. 4. Skrzynia biegów
Wartość punktową kryterium „skrzynia biegów” zostanie przyznana na podstawie informacji podanej
przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym w pkt 5c
Za kryterium „skrzynia biegów” Zamawiający przyzna ofercie przy randze (R) 6% maksymalnie 6 pkt tj: w
ofercie, w której Wykonawca oświadczy w załączniku nr 2 do SIWZ - w Formularzu Ofertowym w pkt 5c, że
zaoferowany w ofercie pojazd wyposażony jest w skrzynię biegów 6 –stopniową.
Oferta, w której Wykonawca w załączniku nr 2 do SIWZ - w Formularzu Ofertowym nie wypełni pkt 5c
otrzyma 0 pkt.
ad. 5. Klimatyzacja
Wartość punktową kryterium „klimatyzacja” zostanie przyznana na podstawie informacji podanej
przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym w pkt 5d
Za kryterium „klimatyzacja” Zamawiający przyzna ofercie przy randze (R) 5% maksymalnie 5 pkt tj: w
ofercie, w której Wykonawca oświadczy w załączniku nr 2 do SIWZ - w Formularzu Ofertowym w pkt 5d,
że zaoferowany w ofercie pojazd wyposażony jest w klimatyzację automatyczną.
Oferta, w której Wykonawca w załączniku nr 2 do SIWZ - w Formularzu Ofertowym nie wypełni pkt 5d
otrzyma 0 pkt.

ad. 6. Zużycie energii – wskaźnik „ZE”
Wartość punktową kryterium „Zużycie energii – wskaźnik „ZE”” wylicza na podstawie informacji
podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym w pkt 5e wg wzoru:
Najniższa wartość zużycia energii ¹ (MJ/km) wśród złożonych ofert
………………………………………………………………………………. x R% x 100
Wartość zużycia energii ¹ (MJ/km) oferty badanej
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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) 3%
maksymalnie 3 pkt.
Maksymalną ilość Zamawiający przyzna ofercie z najniższą wartością zużycia energii ¹ (MJ/km) wśród
złożonych ofert.
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
ad. 7. 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 5f 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)
3% maksymalnie 3 pkt.
Maksymalną ilość punktów Zamawiający przyzna ofercie z najniższą wartością emisji dwutlenku węgla²
wśród złożonych ofert
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
ad. 8. 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 5g 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) 3% maksymalnie 3 pkt.
Maksymalną ilość punktów 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.
Ocenę punktową oferty stanowi suma uzyskanych punktów pomocniczych za poszczególne kryteria
oceny ofert. tj. ad.1+ ad.2+ad.3+ad.4+ad.5+ad.6+ad.7+ad.8
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
XI. ROZLICZENIA FINANSOWE
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1. Podstawą do wystawienia faktury na pojazd stanowić będzie podpisany przez obie Strony protokół
bezusterkowego odbioru pojazdu.
2. Brak podpisanego przez obie Strony umowy bezusterkowego protokołu odbioru pojazdu oznacza brak
możliwości wystawienia i przekazania faktury Zamawiającemu na pojazd.
3. Płatność dokonana będzie na podstawie faktury dostarczonej wraz z oryginałem protokołu, o którym mowa
w ust. 1. Wykonawca zobowiązany jest wyszczególnić na fakturze wartość pojazdu.
4. Zapłata za dostawę przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie
faktury złożonej do siedziby Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury.
5. Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
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
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust.3 ustawy
P.z.p.).
1.1.Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. – j.t. 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. jeśli Wykonawca składając ofertę, nie później
niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Stosowne zastrzeżenie wraz z wykazaniem w trybie art. 8 ust. 3 ustawy P. z. p., że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca winien złożyć w ofercie złożonej w przedmiotowym
postępowaniu. W przeciwnym razie brak takiego wykazania w trybie j. w. spowoduje, że Zamawiający uzna
całą zawartość danej oferty jako jawną z całymi konsekwencjami tego działania. W razie wniosku o
udostępnienie taka oferta będzie w całości 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. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących: ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. (art. 86 ust.4 ustawy P.z.p.).
5. Dopuszczalne jest po upływie terminu składania ofert złożenie wyjaśnień na podst. nsp. artykułów
ustawy P.z.p., t.j; art. 26 ust.4; 87 ust.1 i art. 90 ust.1 przez Wykonawcę zastrzeżonych jako „tajemnica
przedsiębiorstwa” wraz z wykazaniem, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. Brak wykazania, że informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach określonych w pkt 5 powyżej
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje, że Zamawiający uzna całą zawartość powyższych
dokumentów/oświadczeń w całości za jawną z całymi konsekwencjami tego działania.
XIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA.
1. Wykonawcom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale
VI ww. Ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;

9

NR SPRAWY 14/P/2017
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Wykonawca ma prawo złożyć odwołanie w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
5. 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.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego podpisu.
7. 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.
8. Odwołanie powinno:
- wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy,
- zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów,
- określać żądanie,
- wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
9. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
10. Kopię wniesionego odwołania zamawiający przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od
dnia otrzymania, wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia
lub postanowień SIWZ zamieszcza ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do wzięcia
udziału w postępowaniu odwoławczym.
11. 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.
12. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub
ustnie do protokołu.
13. Uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego,
może wnieść sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości lub w części,
a jeżeli odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, Iza rozpoznaje odwołanie. Sprzeciw wnosi
się na piśmie lub ustnie do protokołu KIO.
14.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 wszystkich
Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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4. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 3 ppkt 1) i 4) na stronie internetowej.
5. Termin na podpisanie umowy nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty faxem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w
inny sposób, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1lit. a 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 ponownego badania i oceny 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. Pełna treść projektu umów znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ.
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 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
wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu– pod rygorem nieważności.
Zmiany mogą dotyczyć:
2.1. zmiana warunków i terminu dostawy przedmiotu zamówienia –zmiany te mogą wystąpić na skutek
negatywnych okoliczności mających bezpośredni wpływ na organizację dostaw, trudności transportowych,
trudności produkcyjnych, trudności celnych oraz uwarunkowań społecznych;
2.1.1 zmiana podstawy do wystawienia faktury na pojazd - podstawą do wystawienia faktury będzie
przekazanie następujących dokumentów: oryginału wyciągu ze świadectwa homologacji dla pojazdu
bazowego lub oryginał świadectwa homologacji dla typu pojazdu bazowego wraz z kopią danych
technicznych, instrukcję obsługi pojazdu i urządzeń dodatkowych, atestu PZH dotyczący podłogi w
zabudowie (do kontaktu z żywnością), schematu instalacji elektrycznych, karty pojazdu.
Faktura Vat musi zostać wystawiona najpóźniej do dnia 21-12-2017. Niewystawienie faktury w w.w. terminie
upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie do dnia 31.12.2017.
2.2. zmiany terminu i sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w
szczególności następującymi okolicznościami:
2.2.1. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
jeżeli ta zmiana nie będzie miała wpływu na wynagrodzenie umowne
2.2.2. pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na polepszenie
parametrów technicznych lub użytkowych lub zmniejszenie kosztów eksploatacji umowy;
2.3. zmiana danych wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z
przekształcenia podmiotowego po stronie wykonawcy np.: w formie sukcesji uniwersalnej;
2.4. zmiany wynikające z powstania niezgodności pomiędzy zapisami umowy a treścią oferty i/lub SIWZ
2.5. zmiana podwykonawcy – związana z wystąpieniem siły wyższej lub zdarzeń losowych
2.6. zmiana zakresu usług wykonywanych przez podwykonawców – związana z wystąpieniem siły wyższej
lub zdarzeń losowych (jeżeli dotyczy).
3. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy P.z.p. w
przypadku
3.1. zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany
sytuacji prawnej lub faktycznej wykonawcy i/lub zamawiającego skutkującej nie możliwością realizacji
przedmiotu umowy;
3.2. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą”), grożących rażącą stratą, których
strony nie przewidziały przy zawarciu umowy;
4. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu
stron i zostaną wprowadzone do umowy w formie aneksu. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
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Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

Krzysztof Dworak

____________________________
/Data/

___________________________________
/Podpis Dyrektora/

Załączniki:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1
ustawy P.z.p – załącznik nr 1.
2. Formularz oferty - załącznik nr 2.
3. Projekt umowy- załącznik nr 3.
4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik
nr 4.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5.
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Załącznik nr 1 do SIWZ

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 nr sprawy 14/P/2017

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

.

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

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
lub art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
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art.

24

ust.

8

ustawy

Pzp

podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

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

Wypełnić jeśli dotyczy:

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………………………
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

(podać pełną

nie podlega/ją wykluczeniu z

postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

Wypełnić jeśli dotyczy:
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

następujący/e

podmiot/y,

……………………………………………………………………..….……
zależności

od

podmiotu:

NIP/PESEL,

KRS/CEiDG),

nie

będący/e

podwykonawcą/ami:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w

podlega/ą

wykluczeniu

z

postępowania

o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,

że wszystkie

informacje podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego poniżej 135 000 EURO na: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu do
transportu krwi i jej składników dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im.
prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”- nr sprawy 14/P/2017

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…………………………………………………………………………
10. NR KRS…………………………………………………………………………………..

11. Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem? TAK/NIE
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1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w
rozdziale I w SIWZ nr 14/P/2017 na „Dostawa fabrycznie nowego samochodu do transportu krwi i jej
składników dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza
Dorobisza we Wrocławiu”- nr sprawy 14/P/2017
2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania wymienione w rozdziale I SIWZ oraz w
załączniku nr 4 do SIWZ
3. Oferowany pojazd bazowy
Marka

Model

Typ

4. Wykaz parametrów techniczno -użytkowych bezwzględnych:
Tabela A
Wykaz parametrów techniczno-użytkowych – dotyczące
Oferowane parametry techniczne, model,
samochodu
producenta (jeżeli istnieje)
Wpisać oferowane dane w puste miejsca i
zakreślić formułę spełnia/nie spełnia*
1/ silnik Diesel spełniający wymagania obecnie
Spełnia/nie spełnia*
obowiązujących norm emisji spalin dla pojazdów min. Euro
VI
……………………………………………
2/ moc silnika od 175 KM do 205 KM

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

3/ pojemność silnika min. 3,0 l

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

4/ skrzynia biegów min 5-stopniowa, manualna
5/ nadwozie kolor jasny, preferowany biały

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

6/ rocznik pojazdu 2017

Spełnia/nie spełnia*

7/ klimatyzacja

Spełnia/nie spełnia*

8/ poduszka powietrzna dla kierowcy,
poduszka powietrzna dla pasażerów,

Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*

9/ fotel kierowcy regulowany wraz z podłokietnikiem

Spełnia/nie spełnia*

10/wspomaganie kierownicy
11/ centralny zamek sterowany pilotem,
dodatkowo zamykana odrębnym zamkiem strefa części
ładunkowej
12/ immobiliser
alarm antywłamaniowy
13/światła przeciwmgielne przednie

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

14/ radio fabryczne

Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
……………………………………………
Nazwa urządzenia, typ, model
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…………………………………
Podać parametry urządzenia
……………………………………
……………………………………
…………………………………..

15/ zestaw CB

Spełnia/nie spełnia*
……………………………………………
Nazwa urządzenia, typ, model
…………………………………
Podać parametry urządzenia
……………………………………
……………………………………
…………………………………..

16/ stalowe felgi,
opony całoroczne
17/ koło zapasowe pełnowymiarowe
18/ podwójne koła osi tylne
19/ EPS
ABS
20/sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego
21/ pojazd o wym. rozstaw osi min. 4100 mm
22/ dopuszczalna masa całkowita do 9500 kg
23/ gwarancja
całość pojazdu - minimum 24 miesiące
perforacja karoserii – nie mniej niż 5 lat
lakier – nie mniej niż 2 lata
24/ kabina: kierowca + 2 pasażerów
25/ wzmocnione zawieszenie
26/ tachograf
27/ czujnik parkowania tylny
28/alternator min. 130A
29/ dodatkowe urządzenie grzewcze do ogrzewania kabiny
pojazdu

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*
………………………………………………
Nazwa urządzenia, typ, model
…………………………………
Podać parametry urządzenia
……………………………………
……………………………………
…………………………………..

Tabela B
Wykaz parametrów techniczno-użytkowych –
dotyczące zabudowy
1/ konstrukcja samoistna, klejona z płyt warstwowych
izolowanych pianą poliuretynową
2/ ściana przednia przystosowana do montażu agregatu
chłodniczego
3/ objętość części załadunkowej min. 16,0 m3

Oferowane parametry techniczne
Wpisać wymagane dane w puste miejsca i
zakreślić formułę spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
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4/ drzwi tylne izolowane na zawiasach ze stali
nierdzewnej z odpowiednim uszczelnieniem (minimum
potrójnym) zapobiegającym mostkom termicznym
5/ poszycia wewnętrzne i zewnętrzne z laminatu
poliestrowo szklanego, kolor biały, wysoki połysk lub
matowy z gładką powierzchnią
6/ podłoga komór, antypoślizgowa, wzmacniana o
podwyższonej odporności na ścieranie, wymagany atest
PZH ( do kontaktu z żywnością)
7/ zastosowane materiały i części
odporne na kwas,
odporne na alkohol
odporne na inne rozpuszczalniki
8/ do chłodzenia i grzania należy zastosować fabrycznie
nowe urządzenie chłodniczo-grzewcze rok. prod. 20162017, zapewniające uzyskanie żądanych temperatur tj.
(-25C do + 10 C) * w następujących warunkach
atmosferycznych -25°C do +40°C.
Możliwość płynnej regulacji temperatury.
*W przypadku zadeklarowania w formularzu ofertowym
uzyskania przez zaoferowany agregat
zakresu
temperatur od -30st. C do + 10 st. C, w warunkach
atmosferycznych od -25 st. C do +40 st. C, przy czym
uzyskanie temperatury -30 st. C musi być trwałe w
granicach ±2 st. C i potwierdzi to zapisami w
szczegółowej specyfikacji lub instrukcji używania
zaoferowanego agregatu lub w innym równoważnym
dokumencie dołączonym do oferty, wówczas
Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za kryterium
parametry agregatu.
9/ urządzenia chłodnicze wyposażone w możliwość
zasilania zewnętrznego 230V (miejsce montażu gniazda
do uzgodnienia z Zamawiającym) wraz z urządzeniem
do ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej
10/ sterownik zabudowy winien znajdować w kabinie
kierowcy (w miejscu lusterka wstecznego, podwieszony
do sufitu)
11/ pojazd powinien być wyposażony w rejestrator
temperatur z niezbędnym oprogramowaniem
umożliwiającym archiwizację pomiarów temp. wraz z
drukarką. Zabudowa musi posiadać dwa niezależne
czujniki temperatury, usytułowane w odpowiedniej
odległości od wentylatora i osłonięte przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a odczyt z każdego
czujnika temperatury musi być widoczny w kabinie
kierowcy i w siedzibie RCKiK we Wrocławiu (z
funkcją alarmowania o przekroczeniu zadanej
temperatury). Wykonawca po podpisaniu protokołu
odbiorczego dokona cesji abonamentu na kartę
telemetryczną.
12/połączenia przewodów instalacji chłodniczej nie
mogą znajdować się w niedostępnych miejscach
13/ wysokość zabudowy musi być zbliżona do
wysokości kabiny samochodu, z owiewką
14/ gwarancja na urządzenia i zabudowę minimum 24

Spełnia/nie spełnia*

Spełnia/nie spełnia*

Spełnia/nie spełnia*

Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Spełnia/nie spełnia*
Nazwa urządzenia, typ, model
…………………………………
Podać parametry urządzenia
……………………………………
……………………………………
…………………………………..

Spełnia/nie spełnia*

Spełnia/nie spełnia*

Spełnia/nie spełnia*

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

……………………………………

15/ drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o kąt
minimum 250 stopni, blokowane w pozycji otwartej
16/ minimalne wewnętrze wymiary zabudowy dł. 3800,
szer. 2100, wys. 2100
17/ podest ruchomy załadowczy na pojeździe (winda),
chowana pod spód, o udźwigu min. 700 kg

Spełnia/nie spełnia*
……………………………………
Spełnia/nie spełnia*
……………………………………
Spełnia/nie spełnia*
Nazwa urządzenia, typ, model
…………………………………
Podać parametry urządzenia
……………………………………
……………………………………
…………………………………..

Wyżej wymienione parametry/warunki stanowią wymagania bezwzględne
- niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
5. Oświadczenia niezbędne do uzyskania punktów za kryteria poza cenowe
5a. Oświadczamy, że zaoferowany w ofercie pojazd posiada silnik o mocy.....KM (proszę wpisać oferowaną
moc silnika)
(Wykonawca musi zaoferować moc silnika zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 w tabeli A
w punkcie 2)
5b. Oświadczamy, że zaoferowany w ofercie pojazd wyposażony jest w agregat chłodniczy
zapewniający*/nie zapewniający* uzyskanie zakresu temperatur od -30 st. C do +10 st. C w warunkach
atmosferycznych od -25 st. C do +40 st. C, przy czym uzyskanie temperatury -30 st. C musi być trwałe w
granicach ±2 st. C.
5c. Oświadczamy, ze zaoferowany w ofercie pojazd posiada*/nie posiada* skrzynię biegów 6 –stopniową.
5d. Oświadczamy, ze zaoferowany w ofercie pojazd posiada*/nie posiada klimatyzację automatyczną.
* niepotrzebne skreślić
5e. 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.

5f. 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)

5g. 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)

6. Wykaz parametrów techniczno-użytkowych samochodu i wyposażenia nie wyszczególnionego w
wymaganiach bezwzględnych:
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……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
7. Autoryzowana stacja obsługi pojazdów, w której będą dokonywane przeglądy i naprawy w okresie
gwarancyjnym zlokalizowanej najbliżej miejsca siedziby Zamawiającego. Podać nazwę i adres
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
7a. Autoryzowany serwisu zabudowy, w której będą dokonywane przeglądy i naprawy w okresie
gwarancyjnym zlokalizowanego najbliżej miejsca
siedziby Zamawiającego. Podać nazwę i
adres………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
7b. Autoryzowany serwisu agregatu chłodniczego, w której będą dokonywane przeglądy i naprawy w okresie
gwarancyjnym zlokalizowanego najbliżej miejsca
siedziby Zamawiającego. Podać nazwę i
adres………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
8. Łączna wartość zamówienia wynosi:

Lp.

Przedmiot zamówienia

1.

2.

1.

Fabrycznie nowy samochód do transportu krwi i jej składników
marka (model, typ)
...........................................................................................
...........................................................................................

2.

Cena netto PLN bez VAT ( kol. 3 x 4)

3.

Podatek VAT ……….%

4.

Cło…………….%

5.

Cena brutto PLN

6.

Ilość

3.

Cena jednostkowa netto
PLN
bez VAT
4.

1 szt.

Słownie brutto:……………………………………………………………………………………………

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wybór niniejszej oferty
a) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług*
b) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług*
Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył:
Poz……nazwa………………………………………o wartości netto…………….
Objętych przedmiotem zamówienia z tytułu:
-mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT*
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-importu usług i towarów*
-wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów*
*niepotrzebne skreślić
9. Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia najpóźniej w dniu odbioru będzie spełniał zgodnie z prawem
wszystkie warunki dopuszczające pojazd do ruchu, rejestracji i używania będzie posiadał właściwe
dokumenty (za wyjątkiem polisy ubezpieczenia).
10. Oświadczamy, że część zamówienia powierzymy podwykonawcom*. / Oświadczamy, że żadną z części
zamówienia nie powierzymy podwykonawcom*
* (niepotrzebne skreślić)!!!
Wypełnić jeśli dotyczy:
Powierzone zadanie/zadania
…………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Nazwa i adres podwykonawcy/podwykonawców …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
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. Oświadczmy, iż korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamówień
publicznych. (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zastrzegam, że informacje:

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------na nsp. stronach w ofercie:

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust.4 ustawy z dn. 16
kwietnia 1993 r. , o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( j. t. – Dz. U. z 2003 r, nr 153, poz. 1503 ze zm.) i
nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.
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 14/P/2017 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:
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............................................................................
/DATA, PIECZĘĆ, PODPIS WYKONAWCY
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Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA NR 14/P/2017

Podpisana w dniu ……………………. 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”, którego reprezentuje:
Dyrektor – Krzysztof Dworak
……………………………………….
a:
…………………………………..
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla ……………………… Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
………………….. zwana dalej „Wykonawca”, którego reprezentuje:
………………………………………….

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 2017,
poz. 1579) zwanej dalej „Ustawą” na: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu do transportu krwi i jej
składników dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza
Dorobisza we Wrocławiu”- nr sprawy 14/P/2017
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej
dalej „SIWZ”.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 14/P/2017 oraz oferta Wykonawcy z dnia ………….
stanowią integralną część umowy, a postanowienia oraz oświadczenia w nich zawarte są dla Wykonawcy
wiążące.

§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowego
samochodu do transportu krwi i jej składników: marka .................... (model: .........., typ: ......., rok produkcji:
............), - w ilości 1 szt, marka .................... (model: .........., typ: ......., rok produkcji: ............), - w ilości 1 szt
zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ w załączniku nr 5.
2. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot umowy spełnia wszystkie wymagania i parametry
techniczne zgodne z wymaganiami SIWZ oraz złożoną przez siebie ofertą.
3.Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dobrej jakości i gwarantuje, że jest wolny od wszelkich
wad fizycznych i prawnych.
§2
1.

Wartość przedmiotu umowy wynosi:

Lp.

Przedmiot zamówienia

1.

2.

Ilość

3.

Cena jednostkowa netto
PLN
bez VAT
4.
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1.

Fabrycznie nowy samochód do transportu krwi i jej składników
marka (model, typ)
...........................................................................................
...........................................................................................

2.

Cena netto PLN bez VAT ( kol. 3 x 4)

3.

Podatek VAT ……….%

4.

Cło…………….%

5.

Cena brutto PLN

1 szt.

2.

Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i obciążenia powstające w wyniku realizacji
przedmiotu umowy do momentu przekazania Zamawiającemu, w tym m.in.: koszty wyprodukowania,
wyposażenia, wykonania zabudowy, przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi oraz
wszelkie płatności wobec Skarbu Państwa.

3.

Wartość netto umowy nie może ulec podwyższeniu w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.
§3

1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie do 21-12-2017.
Przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiającemu w …........................................... przy
ul...........................................
2. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie uzgodnić termin odbioru przedmiotu zamówienia z Zamawiającym,
drogą elektroniczną na adres..................................., nie później niż na jeden dzień przed terminem
przekazania.
3. Jeżeli w trakcie odbioru pojazdu zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy Zamawiający może:
a) odmówić odbioru pojazdu do czasu ich usunięcia, wyznaczając odpowiedni termin ich usunięcia nie
przekraczający 14 dni,
b) wyrazić zgodę na usunięcie wad pojazdu w trakcie trwania odbioru.
c) odebrać pojazd wpisując uwagi do protokołu i wyznaczając termin na ich usunięcie.
4. Za wady rozumie się wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z umową lub brak odpowiednich
dokumentów i/lub dokumentacji oraz inne wady i uszkodzenia pojazdu zmniejszające użyteczność,
funkcjonalność lub estetykę pojazdu.
5. Jeżeli wady stwierdzone przy odbiorze przedmiotu umowy nie będą nadawały się do usunięcia,
Zamawiający:
a) naliczy karę umowną zgodnie z § 8 ust. 3, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem,
b) będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy lub żądania wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, jeżeli wady uniemożliwią
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
6. Strony postanawiają, że w toku odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, w tym ustalenia co do wad i terminu usunięcia wad w pojeździe.
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7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do
żądania wyznaczenia terminu ich odbioru.
8. Decyzję o przerwaniu odbioru z powodu niegotowości lub występowania wad podejmuje Zamawiający.
9. Terminy gwarancji rozpoczynają bieg od dnia podpisania ostatecznego protokołu odbioru na pojazd, z
uwzględnieniem postanowień ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.
10. Wykonawca zobowiązany jest przekazać wraz z pojazdem dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu
przez Zamawiającego, w tym kartę pojazdu oraz wymagane świadectwo homologacji, dokumentację
techniczną zawierającą m.in. schematy instalacji elektrycznych, instrukcję obsługi pojazdu i zamontowanych
urządzeń oraz dokument gwarancji (kartę gwarancyjną). Gwarancja obowiązuje od daty podpisania przez obie
Strony bezusterkowego protokołu odbioru. Cała dokumentacja winna być sporządzona w języku polskim.
§4
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przeszkolenie pracowników
Zamawiającego w zakresie użytkowania samochodu i obsługi urządzeń w nim zamontowanych do dnia
podpisania protokołu odbioru i potwierdzić ten fakt w tym protokole.
§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, której okres wynosi:
a) na cały pojazd bez limitu przebiegu w km - ……………………………….,
b) na perforację karoserii - ...... lat,
c) na lakier - ....... lat,
d) gwarancja na urządzenia i instalacje (zabudowa) – …......... lat
 licząc od dnia daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przez Zamawiającego.
2. Szczegółowe warunki gwarancji, serwisu oraz przeglądów gwarancyjnych pojazdu określone są w kartach
gwarancyjnych, dostarczonych przez Wykonawcę wraz z przedmiotem umowy.
3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej naprawy lub wymiany każdego z
elementów lub podzespołów dostarczonego przedmiotu umowy, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad
konstrukcyjnych, materiałowych lub montażowych.
4. W trakcie trwania gwarancji, Wykonawca lub autoryzowana stacja obsługi przyjmą zgłoszenie naprawy i
dokonają wymaganej naprawy celem usunięcia stwierdzonych wad na koszt Wykonawcy w ciągu
maksymalnie 14 dni. Wykonawca przedłuży okres trwania gwarancji o czas trwania naprawy, wówczas, gdy
łączny czas naprawy dla danego rodzaju naprawy (pojazd bazowy, zabudowa, urządzenia chłodnicze) w
okresie 24 miesięcznej gwarancji przekroczy odpowiednio łącznie 60 dni. Gwarancja zostanie przedłużona o
60 dni odpowiednio dla pojazdu bazowego, dla zabudowy, dla urządzeń chłodniczych (w tym zakresie, w
którym przekroczy 60 dni).
5. Wykonawca zapewni odpłatną obsługę pogwarancyjną pojazdu (przeglądy, naprawy ip.).
6. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego z tytułu praw
autorskich lub patentowych związanych przedmiotem umowy lub z urządzeniami w nim zamontowanymi,
wszelkie koszty z tego tytułu ponosić będzie Wykonawca.
7. Za pełną obsługę, realizację, naprawę gwarancyjną w zakresie pojazdu bazowego, jego zabudowy i
urządzeń chłodniczych odpowiada wyłącznie Wykonawca (Zgodnie z SIWZ).
8. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie świadczenia gwarancyjne (w tym serwisowe) oraz pogwarancyjne (w
tym naprawy i przeglądy) realizowane będą w autoryzowanych stacjach/autoryzowanych punktach obsługi
znajdujących się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.
9. W przypadku, gdy najbliższa autoryzowana stacja obsługi/autoryzowany punkt obsługi znajduje się w
większej odległości od siedziby Zamawiającego niż wskazano w ust. 8, Wykonawca zobowiązuje się pokryć
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każdorazowo wszelkie koszty związane z transportem przedmiotu Umowy do tej stacji w okresie
gwarancyjnym.
10. W przypadku wyboru przez Wykonawcę autoryzowanej stacji obsługi/autoryzowanego punktu obsługi
znajdującej się w większej odległości od siedziby Zamawiającego niż wskazano w ust. 8, Wykonawca
zobowiązuje się pokryć każdorazowo wszelkie koszty związane z transportem przedmiotu Umowy do tej
stacji/punktu w okresie gwarancyjnym oraz uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego na taki wybór.
11. Ustala się, że świadczenia, o jakich mowa w ust. 2 będą realizowane w autoryzowanej stacji obsługi :
a) W zakresie ……………………………………………………o nazwie ….......................... w
…............................... tj. w odległości …….km od siedziby Zamawiającego. Za pisemną zgodą
Zamawiającego, miejsce realizacji przedmiotowych świadczeń może ulec zmianie.
b) W zakresie:…………………………………………………………………………………………
o nazwie ….......................... w …............................... tj. w odległości …….km od siedziby Zamawiającego. Za
pisemną zgodą Zamawiającego, miejsce realizacji przedmiotowych świadczeń może ulec zmianie.
c) W zakresie:…………………………………………………………………………………………
o nazwie ….......................... w …............................... tj. w odległości …….km od siedziby Zamawiającego. Za
pisemną zgodą Zamawiającego, miejsce realizacji przedmiotowych świadczeń może ulec zmianie.
§ 6*
1. Wykonawca oświadcza, że zamówienie realizować będzie przy pomocy podwykonawców.

2. Wykonawca wskazuje te części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom zgodnie z SIWZ:
…................................., …........................................,.........................................................

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za czynności, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców.

1. Podstawę do wystawienia faktury
bezusterkowego odbioru pojazdu.

§7
na pojazd stanowić będzie podpisany przez obie Strony protokół

2. Brak podpisanego przez obie Strony umowy bezusterkowego protokołu odbioru pojazdu oznacza brak
możliwości wystawienia i przekazania faktury Zamawiającemu na pojazd.
3. Płatność dokonana będzie na podstawie faktury dostarczonej wraz z oryginałem protokołu, o którym mowa
w ust. 1. Wykonawca zobowiązany jest wyszczególnić na fakturze wartość pojazdu.
4. Zapłata za dostawę przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie
faktury złożonej do siedziby Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury.
5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu wraz z fakturą pisemnego potwierdzenia
(oświadczenia) przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o
dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy (potwierdzenie ma zawierać informację, że podwykonawca
otrzymał całą należną mu kwotę za wykonane prace).*
6. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 Zamawiający zatrzyma płatność, do
czasu otrzymania tego potwierdzenia.*
7. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia przez Zamawiającego dyspozycji zapłaty i obciążenia
jego rachunku bankowego.
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8. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do odsetek
ustawowych za każdy dzień zwłoki w zapłacie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§8
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 5 % łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1.
2. W przypadku zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy zgodnie z terminem i warunkami określonymi w §
3, a także 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 brutto umowy za każdy
dzień zwłoki, liczonej odpowiednio od dnia realizacji umowy lub od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i
usterek.
3. W przypadku wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia wykonawca będzie zobowiązany do
zapłacenia kary umownej w wysokości 10% łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1.
4. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do akceptacji umowy z podwykonawcą i powierzeniu mu
wykonania prac bez uzyskania akceptacji Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia
kary umownej w wysokości 1 000,00 zł brutto (słownie: jednego tysiąca złotych) za każdy przypadek podjęcia
realizacji zamówienia przez podwykonawcę bez akceptacji Zamawiającego.*
5. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, o których mowa w ustępach poprzedzających, przewyższa
wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający ma prawo żądać dodatkowo odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności za
fakturę wystawioną przez Wykonawcę, na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego.
§9
1. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez potrzeby wyznaczania
dodatkowego terminu na wykonanie umowy w przypadku przekazania przez Wykonawcę przedmiotu
umowy po terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy. W tym przypadku odstąpienie Zamawiającego
poczytywane będzie jako wywołane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i będzie mogło zostać
złożone w terminie do 31-12-2017.
2. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez potrzeby
wyznaczania dodatkowego terminu na wykonanie umowy w przypadku gdy urząd gminy odmówi
rejestracji pojazdu na skutek przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności z powodu
wadliwej bądź niepełnej dokumentacji pojazdu dostarczonej przez Wykonawcę, bądź z powodów
tkwiących w przedmiocie umowy. W tym przypadku odstąpienie Zamawiającego poczytywane będzie jako
wywołane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i będzie mogło zostać złożone w terminie do 90 dni
od dnia wydania decyzji o odmowie rejestracji.
3. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od umowy na podstawie ust. 1 nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku zapłacenia kary umownej, o której mowa w § 8.
§ 10
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zastrzega sobie możliwość
zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany,
w niżej przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy P.z.p.:
1.1. zmiana warunków i terminów dostawy przedmiotu zamówienia –zmiany te mogą wystąpić na skutek
negatywnych okoliczności mających bezpośredni wpływ na organizację dostaw, trudności transportowych,
trudności produkcyjnych, trudności celnych oraz uwarunkowań społecznych (petycje, odwołania, strajki itp.);
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1.1.1 zmiana podstawy do wystawienia faktury na pojazd - podstawą do wystawienia faktury będzie
przekazanie następujących dokumentów: oryginału wyciągu ze świadectwa homologacji dla pojazdu
bazowego lub oryginał świadectwa homologacji dla typu pojazdu bazowego wraz z kopią danych
technicznych, instrukcję obsługi pojazdu i urządzeń dodatkowych, atestu PZH dotyczący podłogi w
zabudowie (do kontaktu z żywnością), schematu instalacji elektrycznych, karty pojazdu.
Faktura Vat musi zostać wystawiona najpóźniej do dnia 21-12-2017. Niewystawienie faktury w w.w. terminie
upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie do dnia 31.12.2017.
1.2. zmiany terminu i sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w
szczególności następującymi okolicznościami:
1.2.1. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
jeżeli ta zmiana nie będzie miała wpływu na wynagrodzenie umowne
1.2.2. pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na polepszenie
parametrów technicznych lub użytkowych lub zmniejszenie kosztów eksploatacji umowy;
1.3. zmiana danych wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z
przekształcenia podmiotowego po stronie wykonawcy np.: w formie sukcesji uniwersalnej;
1.4. zmiany wynikające z powstania niezgodności pomiędzy zapisami umowy a treścią oferty i/lub SIWZ
1.5. zmiana podwykonawcy – związana z wystąpieniem siły wyższej lub zdarzeń losowych
1.6. zmiana zakresu usług wykonywanych przez podwykonawców – związana z wystąpieniem siły wyższej
lub zdarzeń losowych (jeżeli dotyczy).
2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy P.z.p. w
przypadku
2.1. zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany
sytuacji prawnej lub faktycznej wykonawcy i/lub zamawiającego skutkującej nie możliwością realizacji
przedmiotu umowy;
2.2. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą”), grożących rażącą stratą, których
strony nie przewidziały przy zawarciu umowy;
3. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu
stron i zostaną wprowadzone do umowy w formie aneksu. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 11
Wszelkie kwestie sporne nie mogące znaleźć rozwiązania na drodze polubownej, zostaną poddane do
rozstrzygnięcia właściwym rzeczowo sądom powszechnym we Wrocławiu.

§ 12
1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania.
2. Osobami do kontaktów w zakresie realizacji niniejszej umowy są:
2.1. ze strony Zamawiającego – ………………. tel. ……………, sprawach finansowo-księgowych – Beata
Dojs tel. 071 37 15 885,
2.2. ze strony Wykonawcy – …………………………………………………
§ 13
Umowa podlega ustawom: Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny.
§ 14
Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.
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...............................
ZAMAWIAJĄCY

.............................
WYKONAWCA

AKCEPTUJĘ PROJEKT UMOWY

.…………………………………
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Załącznik nr 4 do SIWZ

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

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam/y w
imieniu:
………………………………………..……………...……………………………………………...…………,
nazwa Wykonawcy/nazwa podmiotu
że nie należę *) / należę *), **) do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów - Dz. U. z 2015, Nr 184, ze zm.), do której należą Wykonawcy, wskazani
w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp na stronie
internetowej, tj. którzy w terminie złożyli oferty w tym postępowaniu.

........................................., dnia .................... ……………………….………………………...............................
(miejscowość)
(data)
pieczątka i podpis Wykonawcy
*) niepotrzebne skreślić,
**) w przypadku przynależności do grupy kapitałowej, do której należą Wykonawcy, wskazani w informacji
zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp na stronie internetowej (tj. którzy w
terminie złożyli oferty w tym postępowaniu), wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, Uwaga: oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni licząc od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
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załącznik nr 5 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Tabela A
Wykaz parametrów techniczno-użytkowych – dotyczące samochodu
1/ silnik Diesel spełniający wymagania obecnie obowiązujących norm emisji spalin dla pojazdów min.
Euro VI
2/ moc silnika od 175 KM do 205 KM
3/ pojemność silnika min. 3,0 l

4/ skrzynia biegów min 5-stopniowa, manualna
5/ nadwozie kolor jasny preferowany biały
6/ rocznik pojazdu 2017
7/ klimatyzacja
8/ poduszka powietrzna dla kierowcy,
poduszka powietrzna dla pasażerów,
9/ fotel kierowcy regulowany wraz z podłokietnikiem
10/wspomaganie kierownicy
11/ centralny zamek sterowany pilotem,
dodatkowo zamykana odrębnym zamkiem strefa części ładunkowej
12/ immobiliser
alarm antywłamaniowy
13/światła przeciwmgielne przednie
14/ radio fabryczne
15/ zestaw CB
16/ stalowe felgi,
opony całoroczne
17/ koło zapasowe pełnowymiarowe
18/ podwójne koła osi tylne
19/ EPS
ABS
20/sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego
21/ pojazd o wym. rozstaw osi min. 4100 mm
22/ dopuszczalna masa całkowita do 9500 kg
23/ gwarancja
całość pojazdu - minimum 24 miesiące
perforacja karoserii – nie mniej niż 5 lat
lakier – nie mniej niż 2 lata
24/ kabina: kierowca + 2 pasażerów
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25/ wzmocnione zawieszenie
26/ tachograf
27/ czujnik parkowania tylny
28/alternator min. 130A
29/ dodatkowe urządzenie grzewcze do ogrzewania kabiny pojazdu

Tabela B
Wykaz parametrów techniczno-użytkowych – dotyczące zabudowy
1/ konstrukcja samoistna, klejona z płyt warstwowych izolowanych pianą poliuretynową
2/ ściana przednia przystosowana do montażu agregatu chłodniczego
3/ objętość części załadunkowej min. 16,0 m3
4/ drzwi tylne izolowane na zawiasach ze stali nierdzewnej z odpowiednim uszczelnieniem (minimum
potrójnym) zapobiegającym mostkom termicznym
5/ poszycia wewnętrzne i zewnętrzne z laminatu poliestrowo szklanego, kolor biały, wysoki połysk lub
matowy z gładką powierzchnią
6/ podłoga zabudowy, antypoślizgowa, wzmacniana o podwyższonej odporności na ścieranie,
wymagany atest PZH ( do kontaktu z żywnością)
7/ zastosowane materiały i części
odporne na kwas,
odporne na alkohol
odporne na inne rozpuszczalniki
8/ do chłodzenia i grzania należy zastosować fabrycznie nowe urządzenie chłodniczo-grzewcze rok.
prod. 2016-2017, zapewniające uzyskanie żądanych temperatur tj. (-25C do + 10 C) * w następujących
warunkach atmosferycznych -25°C do +40°C.
Możliwość płynnej regulacji temperatury.
*W przypadku zadeklarowania w formularzu ofertowym uzyskania przez zaoferowany agregat zakresu
temperatur od -30st. C do + 10 st. C, w warunkach atmosferycznych od -25 st. C do +40 st. C, przy
czym uzyskanie temperatury -30 st. C musi być trwałe w granicach ±2 st. C i potwierdzi to zapisami w
szczegółowej specyfikacji lub instrukcji używania zaoferowanego agregatu lub w innym
równoważnym dokumencie dołączonym do oferty, wówczas Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za
kryterium parametry agregatu.
9/ urządzenia chłodnicze wyposażone w możliwość zasilania zewnętrznego 230V (miejsce montażu
gniazda do uzgodnienia z Zamawiającym) wraz z urządzeniem do ograniczania przepięć w instalacji
elektrycznej
10/ sterownik zabudowy winien znajdować w kabinie kierowcy (w miejscu lusterka wstecznego,
podwieszony do sufitu)
11/ pojazd powinien być wyposażony w rejestrator temperatur z niezbędnym oprogramowaniem
umożliwiającym archiwizację pomiarów temp. wraz z drukarką. Zabudowa musi posiadać dwa
niezależne czujniki temperatury, usytułowane w odpowiedniej odległości od wentylatora i osłonięte
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a odczyt z każdego czujnika temperatury musi być widoczny w
kabinie kierowcy i w siedzibie RCKiK we Wrocławiu (z funkcją alarmowania o przekroczeniu
zadanej temperatury). Wykonawca po podpisaniu protokołu odbiorczego dokona cesji abonamentu na
kartę telemetryczną.
12/połączenia przewodów instalacji chłodniczej nie mogą znajdować się w niedostępnych miejscach
13/ wysokość zabudowy musi być zbliżona do wysokości kabiny samochodu, z owiewką
14/ gwarancja na urządzenia i zabudowę minimum 24 miesiące
15/ drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o kąt minimum 250 stopni, blokowane w pozycji otwartej
16/ minimalne wewnętrze wymiary zabudowy dł. 3800, szer. 2100, wys. 2100
17/ podest ruchomy załadowczy na pojeździe (winda), chowana pod spód, o udźwigu min. 700 kg
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