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Nr postępowania: ZP/PN/01/2019 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp. 

 
na: 

 
usługę okresowych przeglądów serwisowych, konserwacji oraz napraw ambulansów 

 
Użyte w niniejszej SIWZ, pojęcia oznaczają: 

1. Ustawa Pzp – ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.); 

2. SIWZ – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia; 

3. Zamawiający – Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, ul. Żwirki i Wigury 14,  
81-394 Gdynia; 

4. Wykonawca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej 
ul. Żwirki i Wigury 14 
81-394 Gdynia 
E-mail: zampub@pogotowie.gdynia.pl 
Adres strony internetowej: www.pogotowie.gdynia.pl 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego. 
1. Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy Pzp. 
2. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa okresowych przeglądów serwisowych, konserwacji oraz 

napraw ambulansów, tj.: 
1) wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych i konserwacji zgodnie z harmonogramem 

zalecanym przez producenta marki Mercedes, wykonywanie niezbędnych napraw łącznie  
z montażem, wymianą elementów uszkodzonych, zużytych, niesprawnych i zakup części 
zamiennych (również dla potrzeb Zamawiającego) do następujących pojazdów: 

a) Mercedes Sprinter 319 CDI BLUTEC  rok produkcji 2017 GA 077CK 
b) Mercedes Sprinter 319 CDI BLUTEC  rok produkcji 2016 GA 264AJ 
c) Mercedes Sprinter 319 CDI BLUTEC  rok produkcji 2015 GA 6590X 
d) Mercedes Sprinter 319 CDI BLUTEC  rok produkcji 2015 GA 5690X 
e) Mercedes Sprinter 319 CDI BLUTEC  rok produkcji 2014 GA 887AY 
f) Mercedes Sprinter 319 CDI   rok produkcji 2012 GA 7921X 
g) Mercedes Sprinter 319 CDI   rok produkcji  2010 GA 3930K 
h) Mercedes Sprinter 318 CDI   rok produkcji 2008 GA 1560J 
i) Mercedes Sprinter 318 CDI   rok produkcji 2007 GA 0096 
j) Mercedes Sprinter 315 CDI   rok produkcji 2007 GA 7020H 
k) Mercedes Sprinter 315 CDI   rok produkcji 2006 GA 6254E 
l) Mercedes Sprinter 315 CDI   rok produkcji 2007 GA 0805E 
m) Mercedes VITO     116 CDI   rok produkcji 2011 GA 0417N 
n) Mercedes VITO     116 CDI   rok produkcji 2011 GA 0416N 

2) przystąpienie do realizacji usługi (okresowego przeglądu serwisowego, konserwacji, naprawy, 
wymiany, innych czynności serwisowych), po przejęciu przedmiotu umowy na podstawie 
podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zdawczo-odbiorczego (protokół 
zlecenia) w dniu przyjęcia, 

3) sprowadzanie brakujących części zamiennych (czas oczekiwania nie może przekraczać 24 
godzin w Polsce). Czas oczekiwania na sprowadzenie brakujących  części z zagranicy nie może 
przekraczać 10 dni roboczych, 

4) prowadzenie rejestru komputerowego wykonanych napraw oraz zastosowanych części 
zamiennych, 

5) wykonywanie usługi zgodnie z normami czasowymi ustalonymi przez producenta dla danej marki 
według AUDATEX, EUROTAX lub innym równoważnym programem. 

2. W sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonej diagnostyki konieczna będzie naprawa wymagająca 
zakupu części, materiałów itp., Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu 
kosztorys zawierający nazwy części lub materiałów, ilość oraz ceny. Zamawiający po 
przeanalizowaniu kosztorysu, o którym mowa w zdaniu powyżej może wyrazić zgodę na zakup 
części lub materiałów przez Wykonawcę za cenę wskazaną w kosztorysie, lub dokonać zakupu 
materiałów lub części i przekazać je Wykonawcy celem dokonania naprawy. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące czynności: 
1) wymiana klocków hamulcowych; 
2) wymiana klocków i tarcz; 
3) wymiana szczęk hamulcowych oś przednia/ tylna; 
4) wymiana linki hamulcowej; 
5) wymiana amortyzatorów zawieszenie przednie; 
6) wymiana amortyzatorów zawieszenie tylne; 
7) wymiana oleju skrzynia; 
8) wymiana oleju tylny most;  
9) wymiana sprzęgła; 

10) wymiana łożyska koła; 
11) wymiana paska klinowego; 



 

  

12) wymiana alternatora;  
13) wymiana rozrusznika; 
14) wymiana linki sprzęgła;  
15) wymiana pompy wody;  
16) wymiana przegubu/manżety;  
17) wymiana rozrządu;  
18) wymiana uszczelki pod głowicą; 
19) wymiana napinacza paska klinowego;  
20) wymiana pompki paliwa diesel;  
21) wymiana skrzyni biegów; 
22) wymiana sworznia wahacza;  
23) wymiana tulei wahacza;  
24) wymiana łączników stabilizatora oś przednia/ oś tylna;  
25) naprawa zawieszenia przód (w zależności od zakresu naprawy);  
26) wymiana świec żarowych; 
27) wymiana wtryskiwaczy;  
28) wymiana filtra paliwa + powietrza; 
29) diagnostyka komputerowa (odczyt kodów błędów, usunięcie błędów ); 
30) serwis klimatyzacji; 
31) naprawa elektryki przedziału medycznego w zakresie oświetlenia i  gniazd elektrycznych 

230V/12V);    
32) serwis i przechowalnia ogumienia (wymiana i naprawa opon). 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór uszkodzonych i zwrot naprawionych pojazdów z i do 
siedziby MSPR na koszt Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega zgodnie z przepisem art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp do osobistego 
wykonania przez Wykonawcę następujących kluczowych elementów zamówienia: 
a) wykonywanie diagnostyki komputerowej silnika, 
b) wykonywanie napraw przy użyciu podnośnika dwukolumnowego dla pojazdów min. 3500 kg,  
c) wykonywanie serwisu ogumienia. 

6.  Wymagania Zamawiającego w zakresie warsztatu samochodowego Wykonawcy: 
a) odległość serwisu od siedziby Zamawiającego w promieniu  max. 15 km – Zamawiający w celu 

zbadania czy oferta Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego w tym zakresie będzie 
mierzyć odległość za pomocą powszechnie dostępnej bezpłatnej aplikacji Google Maps i wyniki 
tych pomiarów będą dla Zamawiającego wiążące;  

b) wyposażenie diagnostyczne dla pojazdów marki Mercedes;  
c) minimum dwa podnośniki samochodowe dwukolumnowe- udźwig min. 3 500 kg; 
d) minimum trzy kryte stanowiska napraw mechanicznych o wysokości wjazdu minimum 3,5 m; 
e) możliwość napraw elektrycznych przedziału medycznego ambulansu w zakresie oświetlenia   

i gniazd elektrycznych 230V/12V itp.; 
f) odpowiednie narzędzia do obsługi napraw układu zawieszenia i kierowniczego, instalacji 

elektrycznej oraz remontu silnika; 
g) serwis i przechowywanie ogumienia; 
h) zaplecze magazynowe z częściami zamiennymi; 
i) całodobowe powiadamianie o awariach; 
j) całodobowa możliwość przekazania niesprawnego ambulansu. 

7. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – obowiązek zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę:  
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności polegające na 
serwisowaniu, wykonywaniu napraw oraz diagnostyce i konserwacji pojazdów. 

2) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 
powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. 

3) w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 



 

  

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.  
z 2018r. poz. 1000, z późn. zm.) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1000, z późn, zm.). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

4) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 
określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej 
czynności.  

5) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli do Państwowej 
Inspekcji Pracy. 

8. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
Główny kod:       50100000-6  Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych  

i podobnego sprzętu oraz podobne usługi 
Pozostałe kody:    50116000-1  Usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części 

pojazdów  
                                50112000-3   Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów 
 

9.  Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert,  
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej nie podlega 
wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24aa ust. 
1 Ustawy Pzp. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia. 
Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia: Wykonawca będzie świadczył usługę 
od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania środków przeznaczonych na 
realizację przedmiotu zamówienia.  
 
V. Podstawy wykluczenia z postępowania. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp. 
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 

pkt. 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 



 

  

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 
ust. 8 ustawy Pzp. 

4. W przypadkach, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział  
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający 
wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

 
VI. Warunki udziału w postępowaniu: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu dotyczące: 
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. 

 
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe w banku lub 
spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co 
najmniej 20.000,00 zł. 

 
3) Zdolności technicznej i zawodowej  

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje narzędziami, 
wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi wskazanymi poniżej: 
a) warsztat mechaniczny wyposażony w co najmniej dwa podnośniki dwukolumnowe  

o minimalnym udźwigu 3,5 t każdy; 
b) minimum trzy kryte stanowiska napraw mechanicznych o wysokości wjazdu minimum 3,5 m; 
c) odpowiednie narzędzia do obsługi napraw układu zawieszenia i kierowniczego, instalacji 

elektrycznej oraz remontu silnika; 
d) komputerowe wyposażenie diagnostyczne dla pojazdów marki Mercedes; 
e) serwis i przechowywanie ogumienia; 
f)     całodobowe powiadamianie o awariach; 
g) całodobowa możliwość przekazania pojazdu; 
h) zaplecze magazynowe z częściami zamiennymi. 

 
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 

24 ust. 5 pkt .1 ustawy Pzp, wraz z ofertą należy złożyć wypełnione oświadczenie o braku podstaw 
do wykluczenia – wg wzoru Załącznika nr 2 do SIWZ. 

2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy 
złożyć wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru 
Załącznika 3 do SIWZ. 

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia 
ofert, o której mowa w art.  86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

5. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym 
postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 
24. ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: 

 - odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 powyżej 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. 

7. Dokument, o których mowa w ust. 6 powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.  

8. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 
ust. 6 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, 
że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 7 powyżej stosuje 
się odpowiednio. 

9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się 
do właściwych organów odpowiednio kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
tego dokumentu. 

 
10. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym 

postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na 
wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: 
a) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących sytuacji finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

−  informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,  
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w rozdz. VI ust. 1 pkt 
2 SIWZ, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

b) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących 
dokumentów: 

− wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy 
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi zasobami – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. 

11. 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 innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. III ust. 5 SIWZ. 

12. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
składając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – przykładowe zaobowiązanie stanowiącego 
Załącznik nr 6 do SIWZ.  

13. 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 ustawy.  

14. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu 
o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru na Załączniku nr 2 do SIWZ oraz oświadczeniu spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu wg wzoru na Załączniku nr 3 do SIWZ.  

15. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 11 powyżej, nie 
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 
tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 
przez Zamawiającego:  
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w 
ust. 11 powyżej.  

16. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru 
na Załączniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w 



 

  

którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

17. Podwykonawcy. 
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy  

lub podwykonawcom, 
2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, 
3) dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja  

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się,  
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia, 

4) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

18. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 
19. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ), składa się, 
pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Pozostałe dokumenty lub oświadczenia, o których 
mowa w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, 
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

20. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,  
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego  
z nich dotyczą. 

21. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu  
lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

22. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć 
pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale 
lub kopii poświadczonej notarialnie. 

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

24. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak 
podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający 
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).  
 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  
do porozumiewania się z Wykonawcami. 
1. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest: Grzegorz Bebłowski, e-mail: 

zampub@pogotowie.gdynia.pl 
2. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień treści SIWZ. 
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j.: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej. 

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



 

  

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na pocztę elektroniczną 
zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma. 

6. Wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej pod rygorem nieważności– 
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Nie dopuszcza 
się składania ofert w postaci elektronicznej. Adres: ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia.  
 

IX. Wymagania dotyczące wadium. 
     Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 
X. Termin związania ofertą. 
1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

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

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik 

nr 1 do SIWZ.  
2. Do oferty należy dołączyć dokumenty: wypełnione wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu według wzoru Załączniku nr 3 do SIWZ, wypełnione wstępne oświadczenie 
o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru Załączniku nr 2 do SIWZ, ewentualne pełnomocnictwa. 

3. Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób uniemożliwiający jej 
zdekompletowanie. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
5. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Zaleca się, aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę lub 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty  
o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone  
w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

8. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

9. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania 
podwykonawcom. 

10. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie zaadresowanej na 
adres Zamawiającego. 

11. Na kopercie należy umieścić: nazwę i adres wykonawcy, napis: „Oferta na usługę okresowych 
przeglądów serwisowych, konserwacji oraz napraw ambulansów. Nie otwierać przed upływem 
terminu wyznaczonego na otwarcie ofert.”  

12. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. 
Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w sposób określony w ust. 11 powyżej,  
z dopiskiem „Zmiana oferty”. 

13. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie 
informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do 
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

14. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1010), co 
do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie składania ofert – że nie mogą być 
udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zaleca się, aby 
dokumenty te były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. 

15. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
 
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. 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. 
2. Termin składania ofert upływa dnia 24.07.2019 r. o godz. 14:00 
3. Oferty otrzymane po tym terminie Zamawiający  niezwłocznie zwróci bez ich otwierania. 
4. Oferty zostaną otwarte w dniu 24.07.2019 r. o godz. 14:15 w siedzibie Zamawiającego. 
 



 

  

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest zakres czynności i obowiązków wynikających  

z niniejszej SIWZ wraz z załącznikami, w tym Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 
do SIWZ. 

2. Wykonawca winien w cenie oferty uwzględnić wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego 
wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić inne podatki i opłaty. 

3. Wykonawca zobowiązany jest podać w treści oferty jednostkową cenę ryczałtową brutto za jedną 
roboczogodzinę usługi. 

4. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający  
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku. 

5. Cenę oferty należy podać z uwzględnieniem podatku VAT wyliczonego wg podstawowej stawki 23%, 
z zastrzeżeniem przepisu art. 91 ust. 3a ustawy. 

 
XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty. 
Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 
 
1. Kryterium (C): cena jednej roboczogodziny  – znaczenie 60%  
 
Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego 
wzoru: 
C =    C min/ Cb x 60 pkt  
 
gdzie: 
 
C – wartość punktowa oferty w ocenianym kryterium 
Cmin – najniższa cena roboczogodziny  wśród wszystkich badanych ofert 
Cb – cena roboczogodziny oferty badanej 
 
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt w ramach niniejszego kryterium. 
 
2. Kryterium (R): Rabat udzielany Zamawiającemu na części, materiały i akcesoria  
 
Liczba punktów jaką oferta będzie mogła uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona poprzez 
porównanie najwyższego zaoferowanego rabatu spośród wszystkich badanych ofert i  rabatu 
zaproponowanego w ofercie badanej, wg poniższego wzoru: 
 
R=   Rb/Rmax x 40 pkt 
 
gdzie: 
R – wartość punktowa oferty w ocenianym  kryterium, 
Rb – rabat oferty badanej, 
Rmax– najwyższy rabat spośród wszystkich  badanych ofert. 
 
W przypadku, kiedy Wykonawca nie poda w ofercie rabatu lub zaoferuje rabat  w wysokości 0% oferta 
ta otrzyma 0 pkt. w niniejszym kryterium. 
 
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt w ramach niniejszego kryterium. 
 
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów  

otrzymanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert (C+R). 
4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu 

matematycznych reguł zaokrąglania liczb. 
5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi  

na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o 



 

  

takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli  
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 
XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w przypadku 
wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedłożyć 
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).  
 
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, wzór umowy oraz zmiany w umowie 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na 

warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 
2. Zakres zmian do umowy oraz sposób ich wprowadzenia określa wzór umowy stanowiący Załącznik 

nr 5 do SIWZ. 
 
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. 
1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 
5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu 
VI  ustawy Pzp. 

 
CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA 

XIX. Zasady zwracania się Wykonawców o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ i udzielania przez 
Zamawiającego tych wyjaśnień. 
1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWIZ wpłynął nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w ust. 1 powyżej. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, 
bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej: 
https://www.pogotowie.gdynia.pl/zamowienia-publiczne/ 

 
XX. Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej. 
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający po uprzednim badaniu i ocenie ofert na 

podstawie kryteriów oceny określonych w rozdziale XIV powyżej. 
2. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki, o których mowa w art. 87 ust 2 ustawy Pzp niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
3. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek 

określonych w art. 89 ust 1 ustawy Pzp. 
4. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 93 ustawy Pzp. 
 

XXI. Termin zawarcia umowy. 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie  

do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a oraz pkt. 3) ustawy 
Pzp.  

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się  
od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 



 

  

bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania. 

 
XXII. Pozostałe informacje. 
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy  Pzp 

tj. polegającego na powtórzeniu podobnych usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia 
na następujących zasadach: 
a) zamówienie na podobne usługi, zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia, może być 

udzielone Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia  
w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego, podstawowego zamówienia; 

b) zakres przedmiotowy podobnych usług, jakie będą mogły zostać powtórzone w wyniku udzielenia 
zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, jest tożsamy z zakresem niniejszego 
zamówienia, określonym w Opisie przedmiotu niniejszego zamówienia – rozdz. III SIWZ; 

c) ewentualne udzielenie podobnych usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia nastąpić 
może wyłącznie na warunkach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz Wzorze 
umowy - załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ, przy uwzględnieniu innych postanowień ogólnej 
części niniejszej SIWZ odnoszących się, bezpośrednio i pośrednio, do warunków realizacji usług 
objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, takich jak warunki udziału w postępowaniu, 
przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz zastrzeżenie obowiązku osobistego 
wykonywania kluczowych części zamówienia, a także z zastosowaniem innych niż cena 
parametrów oferty wykonawcy mających wpływ na jej wybór w niniejszym postępowaniu – co 
oznacza w szczególności, że wykonawca w celu udzielenia mu zamówienia na powtórzenie 
podobnych usług będzie musiał spełnić takie same warunki udziału w postępowaniu oraz 
wykazać brak podstaw wykluczenia, jak określone w niniejszej SIWZ, a parametry świadczenia 
usług nie będą mogły być gorsze, niż wskazane w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu; 

d) całkowita wartość powtórzonych podobnych usług nie będzie mogła stanowić więcej niż 100% 
wartości niniejszego zamówienia; 

e) umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 Ustawy będzie mogła być zawarta na okres nie dłuższy niż 24 miesiące. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
4. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, 

także w stosunku do treści oferty, na podstawie której, dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i 
na warunkach określonych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

7. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców  
i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą 
przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp. 
 

XXIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 
SP ZOZ, ul. Żwirki i Wigury 14,  81-394 Gdynia  ; 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę okresowych 
przeglądów serwisowych, konserwacji oraz napraw ambulansów prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego; 

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp;   



 

  

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. posiada Pani/Pan: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
9. nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 
Załączniki: 
1. Formularz oferty. 

2. Wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

3. Wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 

5. Wzór umowy. 

6. Wzór zobowiązania podmiotów trzecich. 

7. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ 

 
 
..................Dnia............................ 

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

      
OFERTA 

na 
usługę okresowych przeglądów serwisowych, konserwacji oraz napraw ambulansów 

 
I. Dane dotyczące Wykonawcy: 
Pełna nazwa Wykonawcy: …………………..............................................................................................  
Adres siedziby: ......................................................................................................................................... 
NIP:………………………………………......................REGON…………………….............………………... 
Tel.................................................................Fax....................................................................................... 
Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………. 
  
SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, na następujących warunkach: 
 
1. oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę: 

 
Cena jednej roboczogodziny wykonywania usługi brutto:……………….zł 
Słownie:……………………………………………………………………………………… 

 
2. udzielamy rabatu na części, materiały oraz akcesoria           .................. % 
 
II. Podwykonawca, na którego zasobach Wykonawca nie polega w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu: 
Informujemy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy: 
Zakres wykonywanych prac oraz nazwy firm i adresy podwykonawców:  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

w przypadku nie wypełnienia punktu dotyczącego podwykonawcy Zamawiający uzna, że Wykonawca 
będzie wykonywał całość zamówienia publicznego bez udziału podwykonawców.   
 
IV. Ponadto oświadczam(y), że: 
1. Jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem*:        TAK         NIE       – odpowiednie zakreślić. 
2. Pochodzę z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej     TAK   NIE – odpowiednie 

zakreślić 
3. Pochodzę z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: TAK    NIE – odpowiednie 

zakreślić 
4. Wybór oferty prowadzi/nie prowadzi** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 

1) Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego: ……………………..………………………………………………………… 

2) Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT: ……………..…………………………………… 
* w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców   

(Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) 
**    niewłaściwe skreślić 
 

5. Niewypełnienie oferty w zakresie pkt. 4 oznacza, że jej złożenie nie prowadzi  
do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego. 

6. Zapoznałem się ze wszystkimi warunkami określonymi w SIWZ oraz we Wzorze umowy i akceptuję 
je w całości.  

7. Uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia, w którym dokonano otwarcia ofert. 
8. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w brzmieniu zgodnym ze 
Wzorem zawartym w SIWZ, w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym. 

 
 
 

 
(pieczęć Wykonawcy) 



 

  

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych 
niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 
wykreślenie lub wskazanie „nie dotyczy”). 

10. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1010) i nie mogą być udostępniane. Na 
okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 
r., poz. 1010) w oparciu o następujące uzasadnienie: 
………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy 

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    

2.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ 
 

..................Dnia............................ 
 

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

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

 
reprezentowany przez: 
…………………………………………
………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. usługa okresowych 
przeglądów serwisowych,  konserwacji oraz napraw ambulansów, prowadzonego przez Miejską 
Stację Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 

ustawy Pzp. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 

Pzp  . 
 

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

    
………………………………………… 

(podpis) 

[UWAGA:w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub 
dopisać adnotację "NIE 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 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………..…………………........... 
 

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

    
………………………………………… 

(podpis) 
 

 

[UWAGA:w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub 
dopisać adnotację "NIE 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.: …………………………………………………………………….……………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

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

    
………………………………………… 

(podpis) 

[UWAGA:w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub 
dopisać adnotację "NIE DOTYCZY" ] 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: …………..……..….……(podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

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

    
………………………………………… 

(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. 
 
 

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

    
………………………………………… 

(podpis) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ 
 
..................Dnia............................ 

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

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

reprezentowany przez: 
…………………………………………
………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. usługa okresowych 
przeglądów serwisowych, konserwacji oraz napraw ambulansów, prowadzonego przez Miejską 
Stację Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, oświadczam, co następuje:: 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ust 
V SIWZ  
 

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

    
………………………………………… 

(podpis) 

 [UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie 
lub dopisać adnotację "NIE DOTYCZY" ] 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 
Oświadczam, że polegam na zasobach następujący/e podmiot/y (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), ………………………………………………na którego/ych 
zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj. (wskazać zasoby na jakie powołuje się Wykonawca) 
…………………….………………………, i podmioty te spełniają warunki udziału w postępowaniu. 
 
 

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

    
………………………………………… 

(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. 
 

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

    
………………………………………… 

(podpis) 



 

  

Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 
 
 
 

 
 
 
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa  w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 
29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) 
 
Wykonawca: 
 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
(pełna nazwa/firma, adres) 
 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę okresowych przeglądów 
serwisowych, konserwacji oraz napraw ambulansów, oświadczam, co następuje: 
 
1. Przynależę/ nie przynależę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku 

o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.) z innymi 
wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 
w niniejszym postępowaniu. 

2. Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty: 
................................................................................................................................................. 

 
*Niepotrzebne skreślić 

 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z niniejszym 
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, ze powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

 
 
 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy 

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    

2.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(pieczęć Wykonawcy) 



 

  

Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

 
 
 
 

Przykładowe zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. usługa okresowych przeglądów 
serwisowych, konserwacji oraz napraw ambulansów 
 

Działając w imieniu ………………………. zobowiązuje się do oddania do dyspozycji dla 
Wykonawcy .…………………………. biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu swoich zasobów 
zgodnie z treścią art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, w następującym zakresie: 
……………………………………………….…………………………………… 
 
Jednocześnie wskazuje, iż: 
1. Zakres w/w zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ………..………………….. 
2. Sposób wykorzystania w/w zasobów będzie następujący: ………….…………………………………… 
3. Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, będzie 

następujący:…………………………………………………………………………………………..……… 
 
Uwaga: Niniejsze zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia musi być 
złożone do oferty w oryginale. 
 
 

Osoby upoważnione do podpisania zobowiązania w imieniu udostępniającego 

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    

2.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(pieczęć udostępniającego) 



 

  

Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych,  
składany na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 

technicznej i zawodowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę okresowych 
przeglądów serwisowych, konserwacji oraz napraw ambulansów 

 

*odpowiednie zaznaczyć z zastrzeżeniem rozdział III ust. 5  SIWZ 

** niepotrzebne skreślić   
 

 
 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu wykonawcy 

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    

2.    

 

Lp. Wyszczególnienie 

1. 

Warsztat: Zasób własny 
− mechaniczny wyposażony w co najmniej dwa 

podnośniki dla pojazdów ciężarowych- udźwig min 
3,5 t, 

Podnośnik 1 nr UDT…………… 
 
Podnośnik 2 nr UDT…………… 
 

− wyposażony w odpowiednie narzędzia do obsługi 
napraw układu zawieszenia i kierowniczego,  
instalacji elektrycznej oraz remontu silnika; 

TAK/NIE* 
 

− minimum trzy kryte stanowiska napraw 
mechanicznych o wysokości wjazdu minimum 3,5 m; TAK/NIE* 

− wyposażenie diagnostyczne komputerowe dla 
pojazdów marki Mercedes 

TAK/NIE* 

− przechowywanie i serwis ogumienia TAK/NIE* 

 Zasób własny 
Zasób 
udostępniony 

2. Całodobowe powiadamianie o awariach  TAK/NIE** TAK/NIE** 

3. Całodobowa możliwość przekazania niesprawnego 
ambulansu 

TAK/NIE** TAK/NIE** 

4. Zaplecze magazynowe z częściami 
zamiennymi 

TAK/NIE** TAK/NIE** 


