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Gdynia: ZP/PN/01/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę 

ambulansu typu C wraz z wyposażeniem dla MSPR SP ZOZ w 

Gdyni 

Numer ogłoszenia: 287024 - 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej , ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (058) 660 88 11, faks 

(058) 660 88 12. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.gdynia.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/PN/01/2015 Przetarg 

nieograniczony na dostawę ambulansu typu C wraz z wyposażeniem dla MSPR SP ZOZ w Gdyni. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa jednego Ambulansu typu C wraz z noszami samojezdnymi i pozostałym 

specjalistycznym wyposażeniem dla potrzeb Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP 

ZOZ. 2. Dostawa ambulansu zostanie zrealizowana w dwóch etapach: Etap I - dostawa pojazdu 

bazowego przystosowanego do adaptacji (zabudowy specjalistycznej) na ambulans sanitarny typu 

[C] - Kod CPV 34136000-9 Samochód półciężarowy - zakończona protokołem odbioru i oddzielną 

http://www.pogotowie.gdynia.pl/


fakturą na pojazd bazowy. Etap II - adaptacja (zabudowa specjalistyczna) na ambulans sanitarny 

typ [C], zgodnie z normą PN-EN 1789-A1:2011 lub ją zastępującą - Kod CPV 50117100-9 - 

zakończona protokołem odbioru i oddzielną fakturą za adaptację pojazdu (zabudowę 

specjalistyczną z wyposażeniem) na ambulans sanitarny. Kompletnie wyposażony ambulans musi 

zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz 

wymogi określa załącznik Nr 1a - parametry wymagane użytkowo - techniczne dla pojazdu i 

wyposażenia. 4. Wymagania dotyczące płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 5. Termin realizacji zamówienia: 1) Termin 

wykonania całości zamówienia tj.: termin przekazania kompletnie zabudowanego ambulansu wraz 

wyposażeniem Zamawiającemu: najpóźniej do 23. 12. 2015 r. 2) W I etapie realizacji zamówienia 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie protokolarnego odbioru pojazdu bazowego. Po 

odbiorze Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę za pojazd bazowy wraz z dokumentami 

umożliwiającymi rejestrację pojazdu takimi jak: karta pojazdu i wyciąg ze świadectwa homologacji 

na pojazd bazowy. 3) Po zakończeniu II etapu realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy 

ambulans do siedziby Zamawiającego, gdzie nastąpi odbiór całkowicie zabudowanego (zabudowa 

specjalistyczna) i wyposażonego (sprzęt i aparatura medyczna) ambulansu. Po odbiorze 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę za dokonanie adaptacji pojazdu (zabudowy 

specjalistycznej z wyposażeniem medycznym) na ambulans sanitarny. Zakończenie realizacji 

całości zamówienia nastąpi po podpisaniu protokołów. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.60.00-9, 50.11.71.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.12.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 



Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do 

wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy). Wadium należy 

wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach: w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), 

gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z 

późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego: Miejska 

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia, w Banku 

Pekao S.A. na rachunek o numerze: 50 1240 5354 1111 0010 6275 2704 Wykonawca, wnoszący 

wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się 

ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 4. Wadium wnoszone w formie 

niepieniężnej powinno być wystawione Miejską Stację Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ. 

Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty. 5. Dokument poręczenia/gwarancyjny 

powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 6 

i 7 poniżej, oraz zawierać w swojej treści zobowiązanie do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty 

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium po spełnieniu się każdego 

warunku określonego w pkt 6 i 7 poniżej. 6. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, 

wraz z odsetkami, w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi 

podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniesie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy; 3) zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy. 7. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 8. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który 

wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 9. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy na 

zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp 

III.2) ZALICZKI 



III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu 

warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy ambulansu 

wraz z wyposażeniem o wartości 400 000,00 PLN brutto każda oraz przedłoży 

oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu 

warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu 

warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: a) jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę min. 600 000,00 zł oraz b) posiada środki finansowe 

lub zdolność kredytową na kwotę 600 000,00 zł. c) oraz przedłoży oświadczenie o 

spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 



III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 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, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 



 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej; 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego w SIWZ (w szczególności w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia- 

zawierającym parametry wymagane dla pojazdu i wyposażenia - załącznik nr 1a do SIWZ) 

do oferty należy dołączyć: 1) Deklaracje zgodności CE wystawione zgodnie z przepisami 

prawa polskiego potwierdzające zgodność zabudowy medycznej z wymogami normy 

aktualnej PN EN 1789 w zakresie ambulansu typu C oraz zgodność wyposażenia 

medycznego z aktualną normą PN EN 1865; 2) Deklaracje zgodności oraz certyfikat 

zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę 

notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter); 3) Świadectwo 

homologacji dla pojazdu skompletowanego wydane na podstawie przepisów aktualnie 

obowiązujących (wystarczającym będzie załączenie dokumentu wystawionego przez 

właściwy urząd - bez dodatkowych załączników tj. np. karta wzoru podpisów); 4) Schemat 

oferowanej zabudowy medycznej przedstawiający widok strony lewej i prawej przedziału 

medycznego oraz widok zabudowy ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a 

przedziałem medycznym; 5) Folder/foldery w zakresie wymaganym w załączniku nr 1a do 

SIWZ. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Dowodami o których mowa w pkt VII ppkt 1.2) SIWZ są: 1) poświadczenie, z tym że w 

odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być 



wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie 

Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w ppkt 1) powyżej. 2. W przypadku gdy Zamawiający 

jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie o którym mowa w pkt VII ppkt 1.2) 

SIWZ zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o 

których mowa w pkt 1 powyżej. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub 

zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne (w oryginale) zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. (zalecany 

wzór zobowiązania do udostępnienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ). Ze złożonych 

dowodów winien wynikać zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu 

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 

charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału 

innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia 

powyższych zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi 

winy. 4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może 

przestawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez 

Zamawiającego warunku. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 6. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu 

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7. W przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa 

w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych 

podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 

lub te podmioty. 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII ust. 2 ppkt 2) SIWZ 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości; 9. Dokumenty, o których mowa w pkt 8 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej 



niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub 

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 

o których mowa w pkt 8 powyżej, 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. Zapis pkt 9 powyżej stosuje się odpowiednio. 

11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 70 

 2 - parametry techniczne - 30 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych we 

Wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.pogotowie.gdynia.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w/w strony 



internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego, a także poprzez złożenie wniosku na adres e-mail: 

zamowienia@pogotowie.gdynia.pl. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

05.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Miejska 

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia - 

Sekretariat Dyrektora. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 3. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1 powyżej, ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z warunków, o którym mowa w pkt 

VI.1 ppkt 1) - 4) SIWZ, winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy ci 

Wykonawcy wspólnie. 5. Warunek określony w pkt VI.2 SIWZ, powinien spełniać każdy z 

Wykonawców samodzielnie. 6. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na 

zasadach określonych we Wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. 7. Zamawiający 

przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w 

okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki 

zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie (art. 24 ust. 2a ustawy Pzp). 8. 

Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ oraz ogłoszeniu czynności, uprawnienia, obowiązki 

Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa Pzp nie nakazała zawierać Zamawiającemu w 

SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp 

oraz rozporządzenia wydane na jej podstawie. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 


