
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE  

 
Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 
29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016. poz. 831,996,1020) oraz z 
zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

W dalszej części :  

1.  SIWZ – oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, 

2. uPzp  – oznacza ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  
(t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016. poz. 831,996,1020) 
Uwaga:   
W korespondencji kierowanej do Zamawiaj ącego, dotycz ącej niniejszego post ępowania nale ży 
posługiwa ć się wył ącznie tym znakiem:  
 

DZP/68/2016 
1.1. Nazwa oraz adres Zamawiaj ącego :  

 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, 
ul. Wieniecka 49 kod pocztowy : 87 – 800 Włocławek 

 
REGON: 341411727 
NIP: 888 - 31 - 17 - 873   
Tel./Fax: 54 412 94 32 
Adres e-mail: przetargi@szpital.wloclawek.pl 
Strona internetowa: www.szpital.wloclawek.pl 
 

 
1.2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego .  
 
Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 uPzp, w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości poniżej 209 000 euro. 
 
 
1.3.  Opis przedmiotu zamówienia . 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek szpitalnych dla Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku, tj.: łóżka szpitalne mechaniczne –  54 
sztuki; łóżko szpitalne specjalistyczne elektryczne z przechyłami bocznymi – 1 sztuka; łóżko szpitalne 
elektryczne z barierkami dzielonymi–6 sztuk;  

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają specyfikacje techniczne stanowiące załącznik nr 
3A, 3B, 3C do SIWZ. 

 
1.4.   Informacje podstawowe : 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (liczone od dnia otwarcia ofert). 
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
1.5. Podział zamówienia na cz ęści 

 
1. Niniejsze zamówienie jest podzielone na 3 części. Zakres przedmiotowy, w tym także 

ilościowy: 
a) części nr 1 zamówienia został określony w załączniku nr 2A, 3A; 
b) części nr 2 zamówienia został określony w załączniku nr 2B, 3B; 
c) części nr 3 zamówienia został określony w załączniku nr 2C, 3C; 



 

 

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych ( CPV ) :  

33100000 -1 Urządzenia medyczne 

33192120-9 Łóżka szpitalne  
                      
1.6. Termin wykonania zamówienia:    
 
Dostawa powinna być zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 20 dni od daty podpisania umowy. 
 
 

ROZDZIAŁ II WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM UBIEGAJ ĄCYM SIĘ O 
ZAMÓWIENIE  

 
  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu;  
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

 
2. Badanie wyst ąpienia przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków  udziału w 

post ępowaniu nast ąpi po ocenie ofert:  
 
1) Zamawiaj ący najpierw dokona oceny ofert, a nast ępnie zbada, czy wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie  podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w post ępowaniu. 

2) Po ocenie ofert Zamawiaj ący wezwie wykonawc ę, którego oferta została najwy żej 
oceniona, do zło żenia w wyznaczonym, nie krótszym ni ż 5 dni, terminie aktualnych na 
dzień złożenia o świadcze ń lub dokumentów potwierdzaj ących okoliczno ści, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 uPzp. 

 
3. Zamawiaj ący mo że, na każdym etapie post ępowania, uzna ć, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolno ści, je żeli zaanga żowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsi ęwzięcia gospodarcze wykonawcy mo że mieć negatywny wpływ 
na realizacj ę zamówienia.  

 
ROZDZIAŁ III PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY  

 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia; 
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. 
zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176); 
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
- Kodeks karny; 
- skarbowe; 
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, 
o którym mowa w pkt 2; 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 



 

 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te 
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest 
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 
1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
 

2. Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp Zamawiający wykluczy wykonawcę: 
 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku 
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - 
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) 

 
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie powyższego ust. 1 pkt. 2 - 3  oraz pkt 5 - 9 

lub ust. 2 pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ, 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. Niniejszego postanowienia 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.  
 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez wykonawcę. 
W przypadkach, o których mowa w powyższym ust. 1 pkt 8 niniejszego rozdziału SIWZ, przed 
wykluczeniem wykonawcy, Zamawiający zapewni temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że 
jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

 
ROZDZIAŁ IV WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  

 
1. Warunki udziału w post ępowaniu dotycz ą: 

 
 a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 
 b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
 c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: 

warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie co najmniej 1 dostawę do każdej z Części zamówienia w zakresie 
dostawy wyrobów medycznych o wartości minimum PLN brutto: 

 
Cześć nr 1 80 000 PLN 
Cześć nr  2 10 000 PLN 
Cześć  nr 3  25 000 PLN 
 
w ramach jednego kontraktu – odpowiednio w każdej Części. W przypadku gdy Wykonawca składa 
ofertę na kilka Części, Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę jedną dostawą w 
ramach jednego kontraktu na wartość równą lub wyższą od sumy wartości wskazanych w ww. 
warunku obliczonych dla danych Części. 
Np. w przypadku gdyby Wykonawca składał ofertę na Część nr 1 i Część nr 2 to może wykazać się 
doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1 dostawy w ramach jednego kontraktu na wartość co 
najmniej 90000 PLN brutto.  
 

ROZDZIAŁ V KORZYSTANIE PRZEZ WYKONAWC Ę ZE ZDOLNOŚCI 
TECHNICZNYCH LUB SYTUACJI EKONOMICZNEJ INNYCH PODMI OTÓW 

 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w 

odniesieniu do 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 uPzp. 

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. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 
którym mowa w ust. 1, 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. 1. 
 

6. Zamawiaj ący ocenia, czy udost ępniane wykonawcy przez Podmiot Udost ępniaj ący 
zdolno ści techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finanso wa lub ekonomiczna pozwalaj ą 
na wykazanie przez wykonawc ę spełniania warunków udziału w post ępowaniu oraz bada, 
czy nie zachodz ą wobec Podmiotu Udost ępniaj ącego podstawy wykluczenia na podstawie 
informacji zamieszczonych przez wykonawc ę w oświadczeniach, których wzory stanowi ą 
załącznik nr 4 i 5 do SIWZ.  
 

ROZDZIAŁ VI DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKICH WYMAGA 
ZAMAWIAJ ĄCY 

 
ETAP SKŁADANIA OFERTY  

 
1. Oświadczenie  wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 
2. Oświadczenie wstępnie potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z 

załącznikiem nr 5 do SIWZ. 
3. Formularz ofertowy , zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 
4. Formularz asortymentowo – cenowy , zgodnie z załącznikami nr 2A do 2c do SIWZ. 
5. Formularz stanowi ący specyfikacj ę techniczn ą sprz ętu,  zgodnie z załącznikami nr 3A do 

3C do SIWZ. 
6. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako ,,Podmiot 

Udost ępniaj ący”) na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu dysponowania 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia zobowi ązania Podmiotu 
Udostepniaj ącego  (oryginał w formie pisemnej), które będzie określało: 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 
 

***(ze zobowiązania Podmiotu Udostępniającego powinna wynikać gwarancja rzeczywistego dostępu wykonawcy 
do zasobów Podmiotu Udostępniającego)  

7. Pełnomocnictwo  w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy 
Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi 
zawierać w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.  

8.  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadaj ą wymaganiom okre ślonym 
przez Zamawiaj ącego, Zamawiaj ący żąda zło żenia wraz z ofert ą: 

a) deklarację zgodności potwierdzającą, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi, 
a dla wyrobów medycznych klasy IIa, IIb i III również certyfikat jednostki notyfikowanej 
potwierdzającej przeprowadzenie procedury oceny zgodności wyrobu z wymaganiami 
zasadniczymi;  

b) katalogu, folderu lub instrukcji obsługi opisujących oferowany przedmiot dostaw, 
potwierdzających spełnianie wymaganych przez zamawiającego rozwiązań i parametrów, 
ewentualnie opisu technicznego; 

 
ETAP OTWARCIA OFERT  

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia n a stronie internetowej informacji 
w tym zakresie, przekazuje Zamawiaj ącemu o świadczenie o przynale żności lub braku 
przynale żności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru sta nowi ącego zał ącznik 
nr 8 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 3 uPzp, a tak że w niniejszym rozdziale 
w ust. 9 pkt 2 lit. f) SIWZ. Wraz ze zło żeniem o świadczenia, wykonawca mo że 



 

 

przedstawi ć dowody, że powi ązania z innym wykonawc ą nie prowadz ą do zakłócenia 
konkurencji w post ępowaniu o udzielenie zamówienia.  
 
 

ETAP PO WYŁONIENIU OFERTY NAJWY ŻEJ OCENIONEJ 
 

9. Zamawiaj ący wezwie wykonawc ę, którego oferta została najwy żej oceniona, do zło żenia 
w wyznaczonym, nie krótszym ni ż 5 dni, terminie aktualnych na dzie ń złożenia 
oświadcze ń lub dokumentów  potwierdzaj ących okoliczno ści, o których mowa w art. 25 
ust. 1 uPzp, w nast ępującym zakresie:  
 
1) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1 lit. c 

SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia  wykazu wykonanych dostaw na zasadach 
określonych poniżej (w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w 
rozdziale IV ust. 1 pkt 1 lit. a i b SIWZ Zamawiający nie żąda przedłożenia dokumentów): 
 
- wykazu wykonanych dostaw , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 
dostawę do każdej z Części w zakresie dostawy wyrobów medycznych o minimalnej 
wartości brutto wskazanej w tabeli w ust. 1 lit. c niniejszego paragrafu, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy zostały wykonane,  
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,  
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 

• W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

• Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 
podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe 
informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: 
 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 uPzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp; 

c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania 
takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

e) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 

f) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 



 

 

wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji z otwarcia ofert) . 

. 
3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 
2016 r. poz. 352).  

 
10. Wykonawcy zagraniczni:  

 
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 3 lit. a) i b) niniejszego 
rozdziału: 
 

I) ad. lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 
lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp; 

II)  ad. lit. b) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości. 
 

2) Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu.  
 

3) 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 wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze 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. Postanowienie pkt. 2 stosuje się. 

 
4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu. 

 
11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 
dokument wskazany w ust. 6 pkt. 3 lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ (informacja z Krajowego 
Rejestru Karnego), składa dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1 ppkt 1, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się 
go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie 
ust. 7 pkt. 2 SIWZ stosuje się. 
 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 



 

 

 
12. Oświadczenia i dokumenty Wykonawców wyst ępuj ących wspólnie:  

 
1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz załączyć do oferty pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi 
być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności: wskazanie ustanowionego pełnomocnika 
oraz zakres jego umocowania. 
 

2) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których 
mowa w niniejszym rozdziale SIWZ, z tym, że oświadczenia i dokumenty wymienione w 
ust. 1, 2 niniejszego rozdziału SIWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 
do SIWZ oraz oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) oraz 
dokumenty wskazane w ust. 6 pkt 3 niniejszego rozdziału SIWZ (dokumenty 
potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy) składa każdy Wykonawca z 
osobna, natomiast pozostałe dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być składane 
wspólnie. 

3) Dokument o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ (oświadczenie wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu. 
 

13. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w oświadczeniach wstępnych 
(załącznik nr 4 i 5 do SIWZ), o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ odpowiada 
zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów przez 
wykonawcę, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W 
takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane 
przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji 
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w  oświadczeniach wstępnych 
(załącznik nr 4 i 5 do SIWZ). 
 

14. Jeżeli jest to niezb ędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu post ępowania o 
udzielenie zamówienia, zamawiaj ący mo że na każdym etapie post ępowania wezwa ć 
wykonawców do zło żenia wszystkich lub niektórych o świadcze ń lub dokumentów 
potwierdzaj ących, że nie podlegaj ą wykluczeniu, spełniaj ą warunki udziału w 
post ępowaniu lub kryteria selekcji, a je żeli zachodz ą uzasadnione podstawy do 
uznania, że złożone uprzednio o świadczenia lub dokumenty nie s ą już aktualne, do 
złożenia aktualnych o świadcze ń lub dokumentów.  

 
15. Zamawiaj ący mo że wykluczy ć wykonawc ę na każdym etapie post ępowania o udzielenie 

zamówienia.  
 

ROZDZIAŁ VII UZUPEŁNIENIE / POPRAWIENIE / WYJA ŚNIENIE OŚWIADCZEŃ I 
DOKUMENTÓW 

 
1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia dotyczącego wstępnego potwierdzenia warunków 

udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) lub nie złożył oświadczenia 
dotyczącego wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (wzór stanowi załącznik nr 5 
do SIWZ), o którym mowa w art. 25a ust. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 
lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie 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 wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 uPzp, zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że 
mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

 
ROZDZIAŁ VIII INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

ROZDZIAŁ IX TAJEMNICA PRZEDSI ĘBIRSTWA  
 
1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa.  

2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. W wypadku, gdy Wykonawca nie wykaże zasadności zastrzeżenia informacji, 
informacje te zostaną odtajnione. 

3. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.  
4. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi 

tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z dokumentem potwierdzającym, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako 
wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie. 

5. Wszelkie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy muszą być specjalnie 
oznakowane i zaleca się, aby były spięte oddzielnie, np.: w skoroszycie miękkim. 

 
ROZDZIAŁ X INFORMACJE DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY  
 
Zamawiający nie żąda należytego zabezpieczenia umowy w niniejszym postępowaniu. 
 

ROZDZIAŁ XI INFORMACJE DOTYCZ ĄCE PODWYKONAWSTWA  
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcom, o ile wskaże 
tych Podwykonawców i zakres powierzanej im części przedmiotu umowy w Formularzu ofertowym 
– załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym 
potwierdzającym brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 
do SIWZ. 

3. W przypadku jeżeli podwykonawca udostępnia swoje zasoby wykonawcy zastosowanie mają 
postanowienia rozdziału V SIWZ. 

 
. ROZDZIAŁ XII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno lub więcej Części zamówienia. 
2. Oferta powinna być pod rygorem nieważności sporządzona i wysłana w formie pisemnej. 

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
4. Zamawiający dokona wyboru spośród ofert ważnych. 
5. Oferta ważna musi spełniać między innymi następujące warunki: 

1) Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 
przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ. 



 

 

2) Oferta musi zawierać wypełniony Formularz ofertowy według Załącznika nr 1, 
Formularz asortymentowo-cenowy wg Załącznika nr od 2A do 2C niniejszej 
specyfikacji. 

3) Oferta musi zawierać wypełniony Formularz specyfikacji technicznej przedmiotu 
zamówienia wg Załącznika nr od 3A do 3C.  

4) Oferta oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty muszą być sporządzone z 
zachowaniem formy pisemnej np. na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie 
długopisem czytelnym pismem. 

5) Oferta oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty muszą być złożone w jednym 
egzemplarzu. 

6) Zaleca się połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty. 
7) Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być oryginałami albo kopiami 

poświadczonymi „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną za wyjątkiem 
pełnomocnictw, które musz ą być oryginałami lub kopiami po świadczonymi 
notarialnie ; 

6. Dokument wymieniony w ROZDZIALE VI ust. 6 pkt 2 SIWZ (zobowiązanie Podmiotu 
Udostępniającego),wykonawca jest zobowiązany złożyć w oryginale.  

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 
dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę którego dotyczą. 

8. W przypadku innych podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 uPzp, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

9. Oferta oraz wszelkie dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez Wykonawcę lub 
osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; 

10. Wszystkie dokumenty, a także wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany 
powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę; 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem tłumaczenia przez Wykonawcę. 
13. Przedstawione przez Wykonawcę informacje i dokumenty, które nie są wymagane przez 

Zamawiającego w SIWZ, nie będą brane pod uwagę podczas analizy ofert. 
14. Opakowanie i oznakowanie oferty: 

1) Oferta powinna być dostarczona w zamkniętym, opieczętowanym i nieprzezroczystym 
opakowaniu na adres Zamawiającego podany w Rozdziale XIII ust. 1 niniejszej SIWZ. 
Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym 
oferty, zaadresowanym do Zamawiającego, należy zamieścić następującą informację: 

 
Przetarg nieograniczony,  

ZAKUP ŁÓŻEK SZPITALNYCH DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA 
SPECJALISTYCZNEGO IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSI ĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE 

WŁOCŁAWKU  
 znak sprawy : DZP/68/2016 

Nie otwiera ć przed dniem 08.11.2016 r. godz. 10:30”.  
 

2) Na opakowaniu  wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w z podaniem nazwy i 
dokładnego adresu Wykonawcy. W przypadku braku tych informacji Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z ich braku np.  przypadkowe otwarcie 
oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub 
pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę i inne 
dokumenty złożone wraz z ofertą pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania 
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone i 
dodatkowo opisane „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może dokonać zmian po 
upływie terminu składania ofert. 
 

 
ROZDZIAŁ XIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWAR CIA OFERT 

 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego na adres: 



 

 

 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

im. błogosławionego ksi ędza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 
ul. Wieniecka 49 

87-800 Włocławek 
Oferta na ZAKUP ŁÓ ŻEK SZPITALNYCH DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA 
SPECJALISTYCZNEGO IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSI ĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI                         

WE WŁOCŁAWKU  
 Znak sprawy: DZP/68/2016. 

(z dopiskiem: budynek administracji, pokój nr 304)  
 

2. Nieprzekraczalny termin składania ofert: 08.11.2016 r. do godz. 10:00  Ofertę złożoną po 
terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
odwołania. 

3. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2016 r. o godz. 10:30 w Sali Konferencyjnej 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki 
we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, budynek administracji, III piętro. 

 
 

ROZDZIAŁ XIV SPOSÓB POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI  

 
1. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane są z zachowaniem zasad określonych w art. 38 uPzp. 
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania 

Zamawiający i Wykonawca przekazują faksem na nr tel. 54 412 94 32 następnie potwierdzają 
pisemnie – przysyłając oryginał pocztą.  

3. Zamawiaj ący nie dopuszcza mo żliwo ści porozumiewania si ę drog ą elektroniczn ą. 
4. Przesyłając oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane na numer faksu podany przez Wykonawcę, zostało mu 
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

6. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 
 

 w sprawach merytorycznych – inż. Paweł Kowalski Kierownik Działu Technicznego,  
tel. 54 412-94-44, Naczelna Pielęgniarka – mgr Małgorzata Lewandowska  - tel. 54 412–94-17              

 w sprawach proceduralnych –  mgr Małgorzata Nowacka Kierownik Działu Zamówień 
Publicznych i Zaopatrzenia– tel/fax (54) 412 94 32. 

            
7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we 
Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, pok. 304 z zaznaczeniem dot. postępowania 
DZP/68/2016 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zmawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie 
treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później niż 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi 
wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na stronie internetowej 
www.szpital.wloclawek.pl w zakładce zamówienia publiczne pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, 
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przesłano siwz 
oraz umieści taką informację na stronie internetowej www.szpital.wloclawek.pl. 

 
ROZDZIAŁ XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu do składania ofert.   

 
ROZDZIAŁ XVI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

 



 

 

Opis sposobu obliczenia ceny:  
 
1. Obowiązuje następujący sposób obliczenia wartości brutto w formularzu cenowym:     
        (cena jednostkowa netto x ilo ść  + kwota VAT).  
2. Przy ustalaniu ceny należy stosować zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku 

na każdym etapie przeliczania, jeżeli cena jest wynikiem dokonanych wyliczeń to powinna być 
zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia liczba po przecinku 
jest równa pięć lub więcej to zaokrąglenie „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza 
niż 5 to cena będzie zaokrąglona „w dół”. 

3.  W przypadku, gdy zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiający, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

4. Cena oferty musi być obliczona w złotych polskich podana cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy 
określić w wysokości netto i brutto  (z podatkiem od towarów i usług VAT).  Kwota ta musi 
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy/usługi niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia.  

5. W przypadku stwierdzenia w Ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, Zamawiający 
zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, wzywając go do wyrażenia zgody na dokonanie 
stosownych poprawek. W przypadku, gdyby Wykonawca nie wyraził zgody na dokonanie 
poprawek, Zamawiający odrzuci Ofertę. 

 
ROZDZIAŁ XVII KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCEN Y 

I BADANIA OFERT  
1. Sposób oceny i badania ofert:  

a) Oferty zostaną ocenione na podstawie przyjętych kryteriów, dla każdej części oddzielnie. 
b) Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

c) Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość 
punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert. 

d) Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 uPzp. 
e) W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
f) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 uPzp. 
g) Zamawiający unieważni część lub całość postępowania w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki 

wskazane w art. 93 uPzp. O unieważnieniu części lub całości postępowania o udzielenie 
zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy 
ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne tej decyzji. 

 
2. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący b ędzie si ę kierował przy wyborze  oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu ocen y ofert według formuły:  
 

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami oceny 
ofert: 

 

 

Lp. 

            

Kryterium 

 

 

Waga 

(%) 

   

1. 

                

CENA 

 

60 

 

2. 

 

OKRES GWARANCJI 

 

20 

 

3. 

 

DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH 

 

20 



 

 

 
K = Kc+Kg+Kcz 
gdzie: 
K –  łączna ilość punktów badanej oferty, 
Kc – ilość punktów badanej oferty w kryterium cena, 
Kg – ilość punktów badanej oferty w kryterium okres gwarancji, 
Kcz – ilość punktów badanej oferty w kryterium dostępności części zamiennych 
        najniższa oferowana cena 
 
Kryterium pierwsze - „Cena”:  
W kryterium „Cena” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej oferty, według poniższego 
wzoru:         
 
 

najniższa oferowana cena 

Kc = [  --------------------------------------- x 60%]  x 100 

cena porównywanej oferty 

 

            
Kryterium trzecie - „Warunki gwarancji ”:  
W kryterium „Warunki gwarancji ” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej oferty, według 
poniższego opisu: 
 

okres gwarancji badanej oferty 

Kg =  [ -------------------------------------------------------- x 20%]      x 100 

najdłuższy zaoferowany okres gwarancji 

 
 

Kryterium pierwsze - „Dost ępno ść części zamiennych ”:  
W kryterium „Dostępność części zamiennych” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej 
oferty, według poniższego wzoru: 
 
                   okres dostępności części zamiennych badanej oferty 

Kcz =  [ ------------------------------------------------------------------------------------- x 20%]      x 100 

     najdłuższy zaoferowany okres dostępności części zamiennych 

 
ROZDZIAŁ XVIII FORMALNO ŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY  
 

 1. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba uprawniona do reprezentowania 
Wykonawcy wymieniona w okazanym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej albo w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub pełnomocnik, który 
przedstawi bezpośrednio przed zawarciem umowy pełnomocnictwo do podpisania umowy w 
formie kopii po świadczonej przez Wykonawc ę. 

 2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców w formie 
oryginału lub kopii po świadczonej za zgodno ść z oryginałem przez Wykonawc ę lub 
osob ę uprawnion ą do reprezentowania Wykonawcy.  



 

 

 3. Umowa zostanie zawarta w terminie uwzględniającym treść art. 26 ust. 2 oraz 94 ust. 1 pkt 2 
uPzp określonym w informacji o wynikach postępowania na warunkach określonych w 
projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

 4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w 
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

 5. Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z 
Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie 
poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 

 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 
93 uPzp. 
 

ROZDZIAŁ XIX DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY  
 

Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian: 
 
1. Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, 

gdy: 
a. nastąpi obniżenie ceny; 
b. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy; 
2. Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie 

trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w 
sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny 
towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego 
nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. W przypadku 
zaprzestania lub zawieszenia produkcji towaru objętego umową Wykonawca winien 
udokumentować ten fakt.  

3. Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli: 
a) łączny ewentualny wzrost wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10% wartości 
zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące 
warunki: 
• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla zamawiającego, 

• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie; 

c) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
• w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 

• w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców; 

d) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  
• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie; 
4. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian 

niniejszej umowy skutkujących: 
a) zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

brzmieniu; 



 

 

b) wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub 
przyjęto by oferty innej treści; 

c) naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób 
nieprzewidziany pierwotnie w umowie; 

d) znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z 
umowy; 

e) zastąpieniem wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą. 
5. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany 

umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę 
odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu 
ocenić zasadność zmiany umowy.   

 
 

ROZDZIAŁ XX POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM  

 
 1. Wykonawcy, który ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego uPzp, przysługują 
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp. 

 2. Zgodnie z art. 180 uPzp: 
 1) 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 wobec 
czynności: 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 
cenę;  

b) określenia warunków udziału w postępowaniu;  
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
d) odrzucenia oferty odwołującego;  
e) opisu przedmiotu zamówienia;  
f) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 
 2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

 3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 4) 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. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

 5) Zgodnie z art. 182 uPzp Odwołanie wnosi się: 
a) 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 albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 

b) wobec czynności innych niż określone w lit. a) wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 

c) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
na stronie internetowej; 



 

 

d) wobec innych czynności niż określone powyżej w terminie 5 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 
ROZDZIAŁ XXI INFORMACJA O DODATKOWYCH DOSTAWACH  

 
Przewiduje się możliwość udzielania dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, 
zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów 
lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana 
wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach 
technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności 
techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. 
 

ROZDZIAŁ XXII INNE  
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016. poz. 
831,996,1020).  
 

ROZDZIAŁ XXIII ZAŁ ĄCZNIKI DO SIWZ 
 
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): 
1. Załącznik Nr 1  – formularz ofertowy; 
2. Załącznik Nr od 2A do 2C  – formularz asortymentowo – cenowy; 
3. Załącznik Nr od 3A do 3B – Formularz - Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia;  
4. Załącznik Nr  4  – oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu; 
5. Załącznik Nr 5  – oświadczenie wstępnie potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia; 
6. Załącznik Nr 6  – wzór umowy; 
7. Załącznik Nr 7  – wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw; 
8. Załącznik Nr 8  - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik Nr 1 do SIWZ nr DZP/68/2016 

 
................................................................. 
 ( pieczątka firmowa Wykonawcy ) 
                                                                         
 
 

    ................................... , dnia ..............2016 r. 
              (miejscowość ) 

 
 
 
 
 

Formularz ofertowy  
 
 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na ZAKUP ŁÓŻEK SZPITALNYCH DLA 
POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM . BŁOGOSŁAWIONEGO 
KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU opublikowanego zgodnie z art. 40 ust. 1 i 2 
ustawy – Prawo zamówień publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.10.2016r. pod 
nr 332654-2016 na stronie internetowej www.szpital.wloclawek.pl oraz w siedzibie Zamawiającego na 
tablicy ogłoszeń, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ dla tego postępowania składamy 
niniejszą ofertę.  
 
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia: 
 
Część nr 1  
 
Cena netto : 
…………………. PLN (słownie: …………………………………………..…..……..……..…. PLN) 
 
 
Cena brutto : 
…………………. PLN (słownie: …………………………………..………..…..………..……. PLN) 
 
 
 
Część nr 2  
 
Cena netto : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………..…….……………..……. PLN) 
 
 
Cena brutto : 
…………………. PLN (słownie: …………………………………………..….………..………. PLN) 
 
 
 
Część nr 3  
 
Cena netto : 
…………………. PLN (słownie: …………………………………………..…..……..……..…. PLN) 
 
 
Cena brutto : 
…………………. PLN (słownie: …………………………………..………..…..………..……. PLN) 
 
 



 

 

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania okre ślone w niniejszej SIWZ oraz 
w załączniku nr od 2A do 2C oraz zał ączniku nr od 3A do 3C niniejszej SIWZ.  

 
 
Oferujemy 20 dniowy termin realizacji zamówienia.  
Oferujemy termin gwarancji ………min. 36 miesięcy od dnia przekazania towaru.  
Oferujemy dostępność części zamiennych po okresie gwarancyjnym…………. min. 8 lat.   
                           
Oświadczamy, że: 

1. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął 

termin składania ofert. 

2. Projekt umowy stanowiący załącznik  6 do niniejszej SIWZ został przez nas 

zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy na proponowanych warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

3. Jesteśmy*/ nie jesteśmy płatnikiem podatku od towaru i usług ( VAT) 

NIP……………………………. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz wszystkimi jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

otrzymaliśmy od Zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

5. Podaję nazwy (firmy) Podwykonawców, na których zasoby powołuję się na zasadach 

określonych w art. 22a uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp.: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………………………………... 

Pouczenie : zgodnie z art. 36b ust. 2 uPzp  
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy p odmiotu, na którego Podwykonawca 
powoływał si ę, na zasadach okre ślonych w art. 22a uPzp w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w post ępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp, Wyk onawca jest 
obowi ązany wykaza ć Zamawiaj ącemu, i ż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełniaj ą je w stopniu nie mniejszym ni ż wymagany w trakcie post ępowania o 
udzielenie zamówienia.  
 
Osoby do kontaktów z Zamawiającym : 
 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 

umowy:............................................................................. tel. kontaktowy, faks: ......................................  

zakres odpowiedzialności...................................................................................................................... 

tel. kontaktowy, faks: ...........................................  zakres odpowiedzialności........................................... 

 
                                                                ………………………………………………………..              
                                                             (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
 

 
                                                                                                



 

 

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

(miejsce i data wystawienia)                                                 

 
 
∗ Niewłaściwe skreślić 
 
 



 

 

                                                                                                   
Załącznik Nr 2A do  SIWZ nr DZP / 68 /2016 

 
……………………………  
   Pieczęć Wykonawcy  
 

Formularz Asortymentowo – Cenowy 
 

Lp 
przedmiot 

zamówienia  
jednostka 

miary 
potrzebna 

ilość 
producent 

cena 
jednostkowa 

netto (zł) 

Wartość 
netto(zł) 

stawka podatku 
VAT 

kwota 
podatku VAT 

(zł) 

cena 
jednostkowa 

brutto(zł) 
wartość brutto(zł) uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Łóżko mechaniczne  sztuka 54 
                

 Razem wartość brutto 

    

 
Łączna wartość  netto Części nr 1:…………………………..……PLN 
 
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………) 
 
Łączna wartość brutto Części nr 1:  ……………………………PLN 
 
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………) 
 
                                                                                                                                                             ………………………………………………. 
                                                                                                                                                           ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy) 



 

 

                                                                                                   
Załącznik Nr 2B do  SIWZ nr DZP / 68 /2016 

 
……………………………  
   Pieczęć Wykonawcy  
 

Formularz Asortymentowo – Cenowy 
 

Lp 
przedmiot 

zamówienia  
jednostka 

miary 
potrzebna 

ilość 
producent 

cena 
jednostkowa 

netto (zł) 

Wartość 
netto(zł) 

stawka podatku 
VAT 

kwota 
podatku VAT 

(zł) 

cena 
jednostkowa 

brutto(zł) 
wartość brutto(zł) uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Łóżko elektryczne z 
przechyłami 
bocznymi  

sztuka 1 
                

 Razem wartość brutto 

    

 
Łączna wartość  netto Części nr 2:…………………………..……PLN 
 
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………) 
 
Łączna wartość brutto Części nr 2:  ……………………………PLN 
 
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………) 
 
                                                                                                                                                             ………………………………………………. 
                                                                                                                                                           ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy) 



 

 

 
                               

Załącznik Nr 2C do  SIWZ nr DZP / 68 /2016 
 
……………………………  
   Pieczęć Wykonawcy  
 

Formularz Asortymentowo – Cenowy 
 

Lp 
przedmiot 

zamówienia  
jednostka 

miary 
potrzebna 

ilość 
producent 

cena 
jednostkowa 

netto (zł) 

Wartość 
netto(zł) 

stawka podatku 
VAT 

kwota 
podatku VAT 

(zł) 

cena 
jednostkowa 

brutto(zł) 
wartość brutto(zł) uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Łóżko elektryczne z 
barierkami 
dzielonymi  

sztuka 6 
                

 Razem wartość brutto 

    

 
Łączna wartość  netto Części nr 3:…………………………..……PLN 
 
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………) 
 
Łączna wartość brutto Części nr 3:  ……………………………PLN 
 
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………) 
 
                                                                                                                                                             ………………………………………………. 
                                                                                                                                                           ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy) 



 

 

Załącznik Nr 3A do  SIWZ nr DZP / 68 /2016 
 
…………………………… 
   Pieczęć Wykonawcy  
 

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia w zak resie cz ęści 1  
 

Łóżko mechaniczne  54 szt. 
Nazwa PODAĆ  

Typ i model 
urządzenia/urządzeń 

ZAŁĄCZYĆ KARTĘ 
KATALOGOWĄ 

 

Wytwórca PODAĆ  

Dostawca PODAĆ  

Kraj pochodzenia PODAĆ  

Urządzenie fabrycznie nowe TAK  

Rok produkcji:  2016 TAK  

Deklaracja zgodności lub/i 
certyfikat CE 

TAK 
 

 

L.p Opis przedmiotu zamówienia  Parametr 
wymagany  

Parametr 
oferowany  

1.  Łóżko mechaniczne z regulacja 
wysokości 

TAK  

2.  Długość zewnętrzna 2100 mm (+/- 50 
mm) 

TAK, Podać  

3.  Szerokość całkowita z barierkami 
maksymalnie 995 mm 

TAK, Podać  

4.  Szczyty łóżka z możliwością wyboru 
koloru z min. 4 możliwych 

TAK  

5. Szczyty łóżka chromowane, łatwo 
odejmowane, wypełnione wysokiej jakości 
płytą dwustronnie laminowaną o grubości 
min.8 mm, odporną na wilgoć, 
temperaturę, oraz promieniowanie UV 
zablokowania przed wypadnięciem 
podczas jazdy łóżkiem 

TAK  

6.  Segmenty leża wypełnione metalową, 
odejmowaną, lakierowaną siatką łatwą do 
czyszczenia i dezynfekcji. 

TAK  

7.  Regulacja segmentu oparcia pleców min. 
60° 

TAK, Podać  

8.  Regulacja segmentu uda min. 30° TAK, Podać  
9. Dodatkowa regulacja segmentu podudzia. TAK  
10 Maksymalne obciążenie robocze łóżka 

minimum 180 kg. 
TAK, Podać  

11. Podstawa łóżka (wzmocniona 
poprzeczkami łączącymi nogi) jezdna, 
wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 
mm (rdzeń koła osłonięty metalową 
osłoną) w tym min. 2 koła z wytrzymałą, 
metalową,  indywidualną blokadą jazdy i 
obrotu.  

TAK   

12. Barierka lakierowana proszkowo, 
wykonane z 3 profili stalowych  składana 
wzdłuż ramy  leża za pomocą jednego 
przycisku, montowana pod ramą w 
specjalnych tulejach wyposażona w 

TAK  



 

 

mechanizm zatrzaskowy z możliwością 
demontażu bez użycia narzędzi,  
spełniające normę bezpieczeństwa EN 
60601-2-52 – 1 kpl. 
 

13. Elementy wyposażenia łóżka: 
a). Materac o grubości min. 12 cm, w 
tkaninie nieprzemakalnej, 
paroprzepuszczalnej,  
b) Barierki boczne opisane powyżej,  
c) Dodatkowo prorektor do barierek 
zabezpieczający pacjenta na całej 
długości leża,  
d) Uchwyt na worki urologiczne,  
e) Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym, 
o konstrukcji metalowej. 
Szafka wyposażona w kontener i 
szufladę. Możliwość regulacji wysokości 
blatu bocznego w zakresie min. 800 - 
1100 mm (+- 100 mm). Możliwość 
regulacji pochylenia blatu na boki. Szafka 
wyposażona w uchwyt na ręcznik oraz 
relingi do prowadzenia. Szafka 
wyposażona w dodatkową półkę pod 
konstrukcją. Szafka na kołach o średnicy 
min. 50 mm w tym minimalnie 2 z 
blokadą. Całkowite wymiary szafki.450 x 
580x 850 mm (+/-50mm). 

TAK, Podać   

14. Powierzchnie łóżka odporne na środki 
dezynfekcyjne. 

TAK  

PARAMETRY OGÓLNE  

15. 
Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje 
również akumulatory (jeśli dotyczy). 

TAK 
36 m-cy - 0 pkt 

37-42 m-cy - 1 pkt 
43-48 m-cy – 2 pkt 

 

16. 

Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – 
podjęta naprawa nie dłużej jak: 
- 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w 
czasie trwania gwarancji; 
- 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia 
pogwarancyjnego.  

TAK 

 

17. 

Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w 
roku chyba, że producent urządzeń lub/i 
ich podzespołów lub/i elementów wymaga 
częstszych niż 1 x w roku przeglądów - 
wówczas ilość tych przeglądów winna być 
zgodna z wytycznymi producenta) w 
okresie gwarancji łącznie z wliczoną w 
cenę wymianą części zalecanych przez 
producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z 
wymaganiami producenta) na koszt 
dostawcy; dotyczy również akumulatorów. 

TAK 

 

18. 
Dostępność części zamiennych po 
okresie gwarancji oraz serwisu 
pogwarancyjnego min. 8 lat 

TAK 
96 m-cy - 0 pkt 

97 – 108 m-cy - 1 pkt 
109 – 120 m-cy – 2 pkt 

 

19. 

Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, 
tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla 
personelu medycznego oraz 
technicznego wskazanego przez 
Zamawiającego (wliczone w cenę w 

TAK 

 



 

 

ramach umowy), ilość osób do 
przeszkolenia określa Zamawiający  

20. 

Dostawa, montaż i uruchomienie w 
wyznaczonym przez Zamawiającego 
miejscu funkcjonowania urządzenia i w 
obecności osoby/osób wyznaczonych 
przez Zamawiającego 

TAK 

 

21. Wypełniony paszport techniczny TAK  

22. 
Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i 
dezynfekcji, w języku polskim 

TAK 
 

23. 

Dane teleadresowe i kontaktowe do 
najbliższych dla siedziby Zamawiającego 
autoryzowanych punktów serwisowych na 
terenie Polski 

TAK 

 

24. 

Urządzenie zastępcze (w przypadku 
awarii lub/i konieczności zabrania 
urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i 
unieruchomienia urządzenia na czas 
przeglądu) 

TAK 

 

25. 

Przewidywany roczny koszt brutto 
okresowego przeglądu 
aparatu/urządzenia wykonywanego 
zgodnie z zaleceniem producenta po 
upływie okresu gwarancji jakości 
udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z 
postanowieniami SIWZ. (szacunkowa 
kalkulacja sporządzona w dniu składania 
oferty, uwzględniająca wymianę części 
zużywalnych lub zamiennych w trakcie 
przeglądu wraz z opisem) 

TAK, podać 

 

26 

Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub 
ulotki informacyjne producenta lub 
dystrybutora – w języku polskim , 
potwierdzające parametry techniczne 
oferowanego wyrobu  

TAK 

 

 
 

 

……………………………… 

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Załącznik Nr 3B do  SIWZ nr DZP / 68 /2016 
…………………………… 
   Pieczęć Wykonawcy  
 

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia w zak resie cz ęści 2 
 

Łóżko elektryczne z przechyłami bocznymi  1 szt. 
Nazwa PODAĆ  

Typ i model 
urządzenia/urządzeń 

ZAŁĄCZYĆ KARTĘ 
KATALOGOWĄ 

 

Wytwórca PODAĆ  

Dostawca PODAĆ  

Kraj pochodzenia PODAĆ  

Urządzenie fabrycznie nowe TAK  

Rok produkcji:  2016 TAK  

Deklaracja zgodności lub/i 
certyfikat CE 

TAK 
 

 

L.p Opis przedmiotu zamówienia  Parametr 
wymagany  

Parametr 
oferowany  

1.  Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacja 
włączenia do sieci 

TAK  

2.  Wbudowany akumulator TAK  
3.  Wymiary zewnętrzne 2200x950mm (+/-

100mm) 
TAK, Podać  

4. Leże łóżka 4 - sekcyjne usytuowane na 
minimalnie 4 punktach podparcia 
zapewniające dobrą stabilność leża.  

TAK  

5.  Szczyty łóżka chromowane lub nierdzewne 
wypełnione wysokiej, jakości płytą HPL (o 
grubości min. 8 mm), odporną na działanie 
wysokiej temperatury, uszkodzenia 
mechaniczne, chemiczne oraz 
promieniowanie UV.    
Szczyt głowy uchylny przydatny przy 
dokonywaniu zdjęć RTG. . 
Szczyt od strony głowy zabezpieczony 
przed niepożądanym wypadnięciem. 

TAK  

6. Sterowanie elektryczne przy pomocy : 
pilota i panelu sterowniczego 
montowanego na szczycie od strony nóg 
z możliwością swobodnego wyjmowania i 
umieszczania na szczycie czy też półce 
na pościel. 

 

TAK  

7.  Regulacja elektryczna wysokości leża; 
minimalna pozycja leża nie wyższa niż 
450mm. Nie dopuszcza się łóżek z 
wyższą wysokością minimalną z uwagi na 
rodzaj hospitalizowanych pacjentów 

TAK, Podać  

8. Regulacja elektryczna części plecowej w 
zakresie min. 70° 

TAK, Podać  

9.  Regulacja elektryczna części nożnej w 
zakresie min. 80° (pozycja ortopedyczna) 

TAK, Podać  

10. Regulacja elektryczna funkcji autokontur TAK  
11. Funkcja autoregresji segmentu pleców i TAK  



 

 

uda zmniejszająca ryzyko powstawania 
odleżyn 

12. Regulacja elektryczna pozycji 
Trendelenburga i anty-Trendelenburga 
min. 18°- sterowanie z panelu 
sterowniczego montowanego na szczycie 
łóżka od strony nóg 

TAK, Podać  

13. Regulacja elektryczna przechyłów 
bocznych, w zakresie minimum 25 stopni 
z panelu sterowniczego. 

TAK, Podać  

14. Konieczność poprzedzenia funkcji 
przechyłów bocznych naciśnięciem 
przycisku odblokowującego. 

TAK  

15. Pozycja wyjściowa (wypoziomowanie 
segmentu nóg, podniesienie segmentu 
pleców i obniżenie leża do minimum) 
dostępna z jednego przycisku na panelu 
sterowania 

TAK  

16. Regulacja elektryczna do pozycji krzesła 
kardiologicznego - sterowanie przy 
pomocy jednego przycisku na panelu 
sterowniczym 

TAK  

17. Elektryczna funkcja CPR - do reanimacji - 
sterowana przy pomocy jednego 
przycisku oznaczonego odpowiednim 
piktogramem na panelu sterowniczym 

TAK  

18. Elektryczna, natychmiastowa pozycja 
antyszokowa (pozycja ratującej życie) - 
sterowania przy pomocy jednego 
przycisku oznaczonego odpowiednim 
piktogramem na panelu sterowniczym 

TAK  

19. Elektryczna, natychmiastowa pozycja 
egzaminacyjna - sterowana przy pomocy 
przycisku nożnego i dodatkowo jednego 
przycisku oznaczonego odpowiednim 
piktogramem na panelu sterowniczym 

TAK  

20. Zabezpieczenie przed nieświadomym 
uruchomieniem funkcji poprzez 
konieczność wciśnięcia przyciska 
uruchamiającego dostępność funkcji; 
przycisk świadomego uruchomienia 
systemu elektrycznego łóżka znajdujący 
się w każdym możliwym sterowaniu: 
panelu oraz sterowaniu nożnym dla 
personelu, pilocie dla pacjenta 

TAK  

21. Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR TAK  
22. Łózko wyposażone w cztery opuszczane i 

składane na ramę leża niezależnie 
aluminiowe barierki boczne, nie 
powiększające gabarytów lóżka, 
zabezpieczające pacjenta na całej 
długości. Każda barierka umożliwia 
wykorzystanie jako słupek ułatwiający 
wstawanie lub siadanie. Tworzywo 
umieszczone na barierkach pełni funkcję 
listwy odbojowej. Spełniające normę 
bezpieczeństwa EN 60601-2-52 

TAK, Podać  

23. Koła jezdne o średnicy min 150 mm z 
systemem sterowania jazdy na wprost i 
boki z centralnym systemem 
hamulcowym 

TAK, Podać  



 

 

24. Bezpieczne obciążenie robocze na 
poziomie minimum 220kg 

TAK, Podać  

25. Wyposażenie łóżka: 
• Materac piankowy 

przeciwodleżynowy o     
  grubości min. 14 cm 

• Półka na pościel 
• 4 gniazda na statywy infuzyjne. 

• Łóżko wyposażone w wieszak 
infuzyjny min. 4 haki 

• Szyny nierdzewne mocowane po 
bokach, wzdłuż ramy leża 
umożliwiające zamocowanie 
wyposażenia dodatkowego na 
długości ¾ łóżka.  Haczyki na 
worki urologiczne. 

• 6 uchwytów na pasy do 
unieruchomienia pacjenta  

• Kompletna rama ortopedyczna z 
uchwytem ręki i wieszakiem 
kroplówki do jednego łóżka 

TAK  

26. Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym, 
dwustronna o profilach aluminiowych. Blat 
szafki oraz czoła szuflad wykonane z 
wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa 
HPL (o grubości min. 6 mm).. Szafka 
wyposażona w dwie wygodnie otwierane 
szuflady. Możliwość regulacji wysokości 
blatu bocznego na sprężynie gazowej, 
bezstopiowo w zakresie min. 760 - 1100 
mm. Szafka wyposażona w uchwyt na 
ręcznik, uchwyt na kubek oraz reling do 
prowadzenia. Szafka wyposażona w 
dodatkową półkę pod konstrukcją. Szafka 
na kołach o średnicy min. 50 mm z min. 2 
kołami z hamulcem. Całkowite wymiary 
szafki 500 x 500x 900 mm (+/-50mm). 

TAK  

PARAMETRY OGÓLNE  

27. 
Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje 
również akumulatory (jeśli dotyczy). 

TAK 
36 m-cy - 0 pkt 

37-42 m-cy - 1 pkt 
43-48 m-cy – 2 pkt 

 

28. 

Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – 
podjęta naprawa nie dłużej jak: 
- 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w 
czasie trwania gwarancji; 
- 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia 
pogwarancyjnego.  

TAK 

 

29. 

Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w 
roku chyba, że producent urządzeń lub/i 
ich podzespołów lub/i elementów wymaga 
częstszych niż 1 x w roku przeglądów - 
wówczas ilość tych przeglądów winna być 
zgodna z wytycznymi producenta) w 
okresie gwarancji łącznie z wliczoną w 
cenę wymianą części zalecanych przez 
producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z 
wymaganiami producenta) na koszt 
dostawcy; dotyczy również akumulatorów. 

TAK 

 

30. 
Dostępność części zamiennych po okresie 
gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego 

TAK 
96 m-cy - 0 pkt 

 



 

 

min. 8 lat 97 – 108 m-cy - 1 pkt 
109 – 120 m-cy – 2 pkt 

31. 

Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, 
tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla 
personelu medycznego oraz technicznego 
wskazanego przez Zamawiającego 
(wliczone w cenę w ramach umowy), ilość 
osób do przeszkolenia określa 
Zamawiający  

TAK 

 

32. 

Dostawa, montaż i uruchomienie w 
wyznaczonym przez Zamawiającego 
miejscu funkcjonowania urządzenia i w 
obecności osoby/osób wyznaczonych 
przez Zamawiającego 

TAK 

 

33. Wypełniony paszport techniczny TAK  

34. 
Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i 
dezynfekcji, w języku polskim 

TAK 
 

35. 

Dane teleadresowe i kontaktowe do 
najbliższych dla siedziby Zamawiającego 
autoryzowanych punktów serwisowych na 
terenie Polski 

TAK 

 

36. 

Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii 
lub/i konieczności zabrania urządzenia do 
przeglądu poza szpital lub/i 
unieruchomienia urządzenia na czas 
przeglądu) 

TAK 

 

37. 

Przewidywany roczny koszt brutto 
okresowego przeglądu aparatu/urządzenia 
wykonywanego zgodnie z zaleceniem 
producenta po upływie okresu gwarancji 
jakości udzielonej przez Wykonawcę 
zgodnie z postanowieniami SIWZ. 
(szacunkowa kalkulacja sporządzona w 
dniu składania oferty, uwzględniająca 
wymianę części zużywalnych lub 
zamiennych w trakcie przeglądu wraz z 
opisem) 

TAK, podać 

 

38. 

Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub 
ulotki informacyjne producenta lub 
dystrybutora – w języku polskim , 
potwierdzające parametry techniczne 
oferowanego wyrobu  

TAK 

 

 
 

……………………………… 

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy) 
 

 

 

 

 



 

 

 
Załącznik Nr 3C do  SIWZ nr DZP / 68 /2016 

 
…………………………… 
   Pieczęć Wykonawcy  
 
 

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia w zak resie cz ęści 3 
Łóżko elektryczne z barierkami dzielonymi  6 szt. 
Nazwa PODAĆ  

Typ i model 
urządzenia/urządzeń 

ZAŁĄCZYĆ KARTĘ 
KATALOGOWĄ 

 

Wytwórca PODAĆ  

Dostawca PODAĆ  

Kraj pochodzenia PODAĆ  

Urządzenie fabrycznie nowe TAK  

Rok produkcji:  2016 TAK  

Deklaracja zgodności lub/i 
certyfikat CE 

TAK 
 

 
L.p Opis przedmiotu zamówienia  Parametr 

wymagany  
Parametr 
oferowany  

1.  Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacja włączenia do 
sieci 

TAK  

2.  Wbudowany akumulator do zasilania podczas 
transportu 

TAK  

3.  Wymiary zewnętrzne łóżka - 2150mm x 950mm (+/-
50mm) 

TAK, Podać  

4. Możliwość przedłużania leża o min. 20 cm TAK  
5.  Leże łóżka 4 - sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji 

opartej na minimalnie 6 punktach podparcia dla 
zwiększenia stabilności łózka.  

TAK  

6. Leże wypełnione odejmowanymi lekkimi lamelami z 
tworzywa przeziernego dla promieni RTG 

TAK  

7.  Szczyty odejmowane, tworzywowe. TAK  
8. Szczyt łóżka od strony głowy poruszający się wraz z 

leżem przy wykonywaniu przechyłów wzdłużnych 
łóżka 

TAK  

9.  Barierki dzielone, tworzywowe będące zabezpieczeniem na 
całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do 
szczytu nóg pacjenta leżącego oraz pacjenta w pozycji 
siedzącej. 

TAK  

10. Łózko wyposażone w cztery opuszczane i składane 
na ramę leża niezależnie aluminiowe barierki boczne, 
nie powiększające gabarytów lóżka, zabezpieczające 
pacjenta na całej długości. Każda barierka umożliwia 
wykorzystanie jako słupek ułatwiający wstawanie lub 
siadanie. Tworzywo umieszczone na barierkach pełni 
funkcję listwy odbojowej. Spełniające normę 
bezpieczeństwa EN 60601-2-52 
 

TAK  

11. Łóżko sterowane przewodowym pilotem z 
możliwością blokady funkcji przez personel 
medyczny. Dodatkowo pilot wyposażony w 
sygnalizację dźwiękową aktywowaną każdorazowo 
przy zmianie pozycji leża oraz optycznym 
wskaźnikiem podłączenia do sieci oraz ładowania 
akumulatora. 

TAK  

12. Łóżko wyposażone w  panel sterujący umieszczony w TAK  



 

 

półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w 
zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem 
funkcji elektrycznych z możliwością selektywnej 
blokady pilota. Dodatkowo  panel umożliwia 
uruchomienie pozycji anty-szokowej uzyskiwanych za 
pomocą jednego przycisku oraz elektrycznej funkcji 
CPR 

13. Regulacja elektryczna wysokości leża; minimalna 
pozycja leża nie wyższa niż 400mm. 

TAK  

14. Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 
min. 70° 

TAK, Podać   

15. Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie min. 
45° 

TAK, Podać   

16. Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania 
odleżyn 

TAK  

17. Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i 
anty-Trendeleburga min. 17° - sterowanie z 
głównego panelu sterowniczego 

TAK, Podać   

18. Regulacja elektryczna do pozycji krzesła 
kardiologicznego - sterowanie przy pomocy jednego 
oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku 
na panelu sterowniczym 

TAK  

19. Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do 
reanimacji - sterowanie przy pomocy jednego 
przycisku na panelu sterowniczym 

TAK  

20. Elektryczna regulacja pozycji egzaminacyjnej - 
sterowanie przy pomocy jednego przycisku. 

TAK  

21. Zabezpieczenie przed nieświadomym 
uruchomieniem funkcji poprzez konieczność 
wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność 
funkcji - przycisk wyraźnie oznaczony na panelu 
sterowniczym. 

TAK  

22. Dodatkowy i oddzielny przycisk bezpieczeństwa 
natychmiast odłączający wszystkie funkcje 
elektryczne; system odłączający natychmiast 
wszystkie możliwe sterowania 
 

TAK  

23. Koła o średnicy min. 150 mm z systemem 
sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem 
hamulcowym. 
 

TAK  

24. Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę np. 
na pościel 
 

TAK  

25. Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji 
leża i segmentów na poziomie minimum 250kg 
 

TAK  

26. Koloryzowane wstawki w szczytach. Możliwość 
wyboru koloru z przynajmniej pięciu możliwych 
 

TAK  

27. 
Wyposażenie każdego łóżka: 

 
• Materac piankowy przeciwodleżynowy o 

grubości min. 14 cm 
• Wieszak kroplówki 
• 6 uchwytów na pasy do unieruchomienia 

pacjenta, 
• Uchwyty na worki urologiczne,  

TAK  



 

 

• Półka na pościel 
 

28.  Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym, dwustronna 
o profilach aluminiowych. Blat szafki oraz czoła 
szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego 
tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm).. Szafka 
wyposażona w dwie wygodnie otwierane szuflady. 
Możliwość regulacji wysokości blatu bocznego na 
sprężynie gazowej, bezstopiowo w zakresie min. 
760 - 1100 mm. Szafka wyposażona w uchwyt na 
ręcznik, uchwyt na kubek oraz reling do 
prowadzenia. Szafka wyposażona w dodatkową 
półkę pod konstrukcją. Szafka na kołach o średnicy 
min. 50 mm z min. 2 kołami z hamulcem. Całkowite 
wymiary szafki 500 x 500x 900 mm (+/-50mm). 

TAK  

PARAMETRY OGÓLNE  

29. 
Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje 
również akumulatory (jeśli dotyczy). 

TAK 
36 m-cy - 0 pkt 

37-42 m-cy - 1 pkt 
43-48 m-cy – 2 pkt 

 

30. 

Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – 
podjęta naprawa nie dłużej jak: 
- 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w 
czasie trwania gwarancji; 
- 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia 
pogwarancyjnego.  

TAK 

 

31. 

Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w 
roku chyba, że producent urządzeń lub/i 
ich podzespołów lub/i elementów wymaga 
częstszych niż 1 x w roku przeglądów - 
wówczas ilość tych przeglądów winna być 
zgodna z wytycznymi producenta) w 
okresie gwarancji łącznie z wliczoną w 
cenę wymianą części zalecanych przez 
producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z 
wymaganiami producenta) na koszt 
dostawcy; dotyczy również akumulatorów. 

TAK 

 

32. 
Dostępność części zamiennych po okresie 
gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego 
min. 8 lat 

TAK 
96 m-cy - 0 pkt 

97 – 108 m-cy - 1 pkt 
109 – 120 m-cy – 2 pkt 

 

33. 

Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, 
tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla 
personelu medycznego oraz technicznego 
wskazanego przez Zamawiającego 
(wliczone w cenę w ramach umowy), ilość 
osób do przeszkolenia określa 
Zamawiający  

TAK 

 

34. 

Dostawa, montaż i uruchomienie w 
wyznaczonym przez Zamawiającego 
miejscu funkcjonowania urządzenia i w 
obecności osoby/osób wyznaczonych 
przez Zamawiającego 

TAK 

 

35. Wypełniony paszport techniczny TAK  



 

 

36. 
Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i 
dezynfekcji, w języku polskim 

TAK 
 

37. 

Dane teleadresowe i kontaktowe do 
najbliższych dla siedziby Zamawiającego 
autoryzowanych punktów serwisowych na 
terenie Polski 

TAK 

 

38. 

Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii 
lub/i konieczności zabrania urządzenia do 
przeglądu poza szpital lub/i 
unieruchomienia urządzenia na czas 
przeglądu) 

TAK 

 

39. 

Przewidywany roczny koszt brutto 
okresowego przeglądu aparatu/urządzenia 
wykonywanego zgodnie z zaleceniem 
producenta po upływie okresu gwarancji 
jakości udzielonej przez Wykonawcę 
zgodnie z postanowieniami SIWZ. 
(szacunkowa kalkulacja sporządzona w 
dniu składania oferty, uwzględniająca 
wymianę części zużywalnych lub 
zamiennych w trakcie przeglądu wraz z 
opisem) 

TAK, podać 

 

40 

Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub 
ulotki informacyjne producenta lub 
dystrybutora – w języku polskim , 
potwierdzające parametry techniczne 
oferowanego wyrobu  

TAK 

 

 
 

 

……………………………… 

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy) 



 

 

     Załącznik nr 4 do SIWZ  
DZP/68/2016 

 

Zamawiaj ący:  

                                                                                     Wojewódzki Szpita l Specjalistyczny  
im. błogosławionego ksi ędza Jerzego Popiełuszki  

                                                                           we Włocławku,  
                                                                              ul. Wieniecka 49 

87-800 Włocławek   
 

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 zamówie ń publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ZAKUP ŁÓŻEK 
SZPITALNYCH DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPEC JALISTYCZNEGO IM. 
BŁOGOSŁAWIONEGO KSI ĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU                                   
Znak post ępowania  DZP/68/2016,  
 
oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:  

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

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

 



 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW :  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument 

i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres i rodzaj udostępnionych zdolności/zasobów dla wykonawcy).  

 

 

…………….……. (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) 

 



 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
DZP/68/2016 

    
 Zamawiaj ący: 

                                                                                        
                                                                            Wojewódzki Szpital Specjal istyczny  

           im. błogosławionego ksi ędza Jerzego Popiełuszki  
                                                                           we Włocławku,  

                                                                              ul. Wieniecka 49 
87-800 Włocławek   

 
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 zamówie ń publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA  

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ZAKUP ŁÓŻEK 
SZPITALNYCH DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPEC JALISTYCZNEGO IM. 
BŁOGOSŁAWIONEGO KSI ĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU Znak 
post ępowania  DZP/68/2016  oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie 

ww. przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  . 

 

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

 

       ………………………………………… 



 

 

(podpis) 

 

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 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI Ę 

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. 

 

…………….……. (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) 

 



 

 

Załącznik Nr 6 do SIWZ   
DZP/68/2016 

                                                
 

UMOWA  NR  DZP /  68 / 2016 „WZÓR”  
 

zawarta w dniu …….2016r  we Włocławku , pomiędzy : 
 

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,           
ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089, 
NIP : 888 31 17 873, REGON : 341411727, reprezentowanym przez :  
   Marka Bruzdowicza  –Dyrektora,  
zwanym dalej „Zamawiającym”, a 
 
II. ……………………………………………………………………………., wpisaną do ………………………………………pod Nr ……….. ,              
NIP: …………., REGON : ………………………., zwaną  dalej  „Wykonawcą”, reprezentowana przez: 
 
 
                                                                         ..................................................... 
                                                                              (imię i nazwisko, stanowisko) 
 
 
Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod Nr DZP / 68 / 2016 na ZAKUP ŁÓŻEK SZPITALNYCH DLA 
POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO 
POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU 

 
 

§ 1  

[ p r z e d m i o t  u m o w y ]   

 
1. Przedmiotem umowy jest zakup łóżek szpitalnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we 
Włocławku [zwanych także w umowie „towarem"] w ilości określonej w *załączniku nr  ……. do siwz, o wartości 
wskazanej w § 6 ust. 1 umowy.  
*( zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej). 

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony zgodnie z zobowiązaniem Wykonawcy określonym w jego ofercie. 
3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach ceny: 

a) dostarczyć przedmiot umowy określony w ust. 1 do siedziby Zamawiającego,  
b) dostarczyć przedmiot umowy, który jest fabrycznie nowy (nieużywany i wyprodukowany w 2016 r.), a 

także spełniający wymogi dopuszczenia do obrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa w tym zakresie; 

c) dostarczenia przedmiotu umowy pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, 
zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych; 

d) dostawy przedmiotu umowy wolnego od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, będącego w stanie 
kompletnym, umożliwiającym jego użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem z 
chwilą uruchomienia; 

e) dostawy przedmiotu umowy zaopatrzonego w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, 
zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego 
użytkownika; 

f) dostarczenia nie później niż w terminie dostawy oryginalnej dokumentacji  związanej z przedmiotem 
umowy, a w przypadku gdy niniejsza dokumentacja jest obcojęzyczna wraz z tłumaczeniem na język 
polski; 

g) dostarczenia nie później niż w terminie dostawy kompletnej dokumentacji technicznej przedmiotu 
umowy, w tym aktualnych wszelkich niezbędnych atestów, certyfikatów, autoryzacji producenta dla 
sprzedaży i serwisu, deklaracji zgodności producenta lub innych dokumentów potwierdzających, że 
Urządzenie jest dopuszczone do obrotu i używania, a także certyfikatów CE, dokumentów 



 

 

gwarancyjnych, świadectw jakości wymaganych przepisami prawa oraz szczegółowych instrukcji 
obsługi w języku polskim, a ponadto innych dokumentów jeżeli są wymagane przez Zamawiającego lub 
obowiązujące przepisy prawa; 

h) zapewnienia zgodności numerów serii przedmiotu umowy oraz innych związanych z tym informacji na 
protokole odbioru, fakturze oraz innych dokumentach związanych z dostawą;  

i) przetransportowania przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko, w tym pokrycia kosztów transportu 
przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz kosztów ubezpieczenia na czas transportu; 

j) udzielania Zmawiającemu bezpłatnych, bieżących informacji oraz wskazówek związanych z 
eksploatacją oraz utrzymaniem przedmiotu umowy;  

k) wykonać prace montażowe niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy,  
l) uruchomić przedmiot umowy oraz sprawdzić poprawność jego funkcjonowania,  
m) przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego z zakresu prawidłowej obsługi, eksploatacji i 

konserwacji przedmiotu umowy, ( w szerszym zakresie jeśli taka określa specyfikacja techniczna ), a 
także wystawić certyfikat przeszkolonym osobom,  

n) zgłosić Zamawiającemu gotowość odbioru,   
o) przekazać ( w formie papierowej i elektronicznej ) na odbiorze przedmiotu umowy informację, co do 

wartości poszczególnych części przedmiotu umowy, według wymagań Zamawiającego dla jego potrzeb 
ewidencyjnych,  

p) zrealizować inne świadczenia określone w umowie lub SIWZ.  

 

§2 
[ oświadczenia Wykonawcy w zakresie dostaw ]  

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przy realizacji niniejszej umowy, a w szczególności do:  
a) podjęcia środków zabezpieczających powierzone mu dane osobowe,  
b) stosowania zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z w/w ustawy oraz do zachowania 

tych danych w tajemnicy zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej zrealizowaniu. 

§ 3 
[ dokumenty]  

1. Przedmiot umowy dostarczony zostanie Zamawiającemu wraz z poniższymi dokumentami: 
a) karta gwarancyjna, 
b) opis sposobu dezynfekcji, 
c) instrukcja obsługi w języku polskim (2 szt.). 

2. Karta gwarancyjna musi zawierać wyszczególnienie autoryzowanych punktów serwisowych Wykonawcy w 
Polsce (co najmniej jeden). 

3. W przypadku drobnych rzeczy dopuszczalne jest wystawienie zbiorczego dokumentu karty gwarancyjnej 
wyszczególniającego wszystkie drobne rzeczy. 

4. Instrukcje obsługi w języku polskim należy dostarczyć w liczbie 2 szt. na każdą rzecz danego rodzaju. 
Wykonawca nie musi dostarczać jednak więcej niż łącznie 6 szt. instrukcji dla jednego rodzaju rzeczy. 

5. Karta gwarancyjna zawiera warunki gwarancji określone w § 5. Karta gwarancyjna nie może zawierać 
postanowień mniej korzystnych dla Zamawiającego niż postanowienia umowy. 

 

§ 4 
[ organizacja dostawy ]  

1. Wykonawca zrealizuje obowiązki, o których mowa w § 1 i 2 wraz ze szkoleniem w terminie …….. max 20dni 
od daty zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy drogą elektroniczną 
na adresy osób wskazanych w ust. 8. 

3. Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez Wykonawcę o 
gotowości do odbioru. Termin ten nie powinien być późniejszy niż 10 dni od dnia zawiadomienia. 

4. Realizacja obowiązków Wykonawcy potwierdzona będzie protokolarnie przez Strony. Wzór protokołu 
odbioru stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

5. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy niepełnej lub choćby częściowo wadliwej. 
6. W razie stwierdzenia w protokole odbioru przedmiotu umowy wady, usterki lub innego braku Wykonawca 

ma obowiązek ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 



 

 

7. W przypadku stwierdzenia w protokole odbioru końcowego wad, usterek lub innych braków w przedmiocie 
dostawy zgłoszenie usunięcia wad, usterek lub innych braków należy przesłać pocztą elektroniczną na 
adres (lub adresy) wskazany w ust 8. 

8. Ze strony Zamawiającego do wyznaczenia terminu, dokonania odbioru i innych czynności związanych z 
odbiorem upoważnieni są: Kierownik Działu Technicznego – Paweł Kowalski tel. 54 412-98-88, e-mail: 
p.kowalski@szpital.wloclawek.pl.  

9. Wykonawcę w kwestiach związanych z przekazaniem przedmiotu umowy reprezentuje …………, tel. …………., 
e-mail: ………….. 

 

 
 

§ 5 
[miejsce spełnienia dostawy]  

1.  Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar w ustalonym dniu tygodnia w godz. 8

00
 - 14

00
, 

zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru ( uzgodniony 
wcześniej z przedstawicielem Zamawiającego ) mieszczącej się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek. 

 
 
 
 
 

§ 6 
[wartość umowy]  

1. Cena z tytułu realizacji przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w § 1 określa Formularz  
asortymentowo - cenowy/ Przedmiot zamówienia, stanowiący *załącznik nr …do siwz - *(zapis zostanie 

uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) – w  następujących częściach:  
      * część nr ..... wartość netto : ....... zł, wartość brutto : ............ zł.  
      *(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) 

2. Ogólna łączna i nieprzekraczalna wartość umowy:   
wartość netto : ……….  zł ( słownie : ……..)  
wartość brutto : …..……zł ( słownie : ……).  
(suma wszystkich części wymienionych w § 6 ust. 1 ) 
3. Cena towaru zawierająca podatek VAT w wysokości przewidzianej  przepisami prawa zawierającą wszelkie 
koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym w szczególności koszt opakowania, transportu, 
rozładunku u Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.  
 

§ 7 
[ warunki gwarancji i rękojmi ]  

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest sprawny, pozbawiony wad, odpowiada 
wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego oraz 
nadaje się do celu do jakiego jest przeznaczony. 

2. Wykonawca udziela…………min. 36-miesięcznej, pełnej gwarancji na przedmiot umowy oraz wykonane 
prace montażowo-instalacyjne. Okres gwarancji zaczyna biec w dniu podpisania protokołu odbioru. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać na swój koszt wszelkie przeglądy dostarczonego przedmiotu 
umowy wymagane przez jego producenta lub Wykonawcę w okresie gwarancji określonym w ust. 2, w tym 
także w zakresie ust. 19 niniejszego paragrafu.  

4. Wykonawca wskazuje numer faksu/e-mail  ………….., na który Zamawiający może dokonywać zgłoszeń 
ujawnionych wad. Wykonawca wskazuje numer telefonu do kontaktów z serwisem ……………….. 

5. Numer faksu wskazany w ust. 4 czynny jest u Wykonawcy 24h na dobę. W przypadku braku możliwości 
zgłoszenia wady w sposób określony w ust. 4, za co odpowiedzialność ponosi Wykonawca Zamawiający 
zgłasza wadę listem poleconym wysłanym na adres Wykonawcy określony w umowie. Za dzień zgłoszenia 
wady uważa się dzień nadania listu poleconego. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia wad w terminie 5 dni roboczych od daty ujawnienia. 
Opóźnienie  Zamawiającego ze zgłoszeniem wad wyłącza odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie w jakim 
się przyczyniło się ono do zwiększenia wady lub utrudniło jej usunięcie.  



 

 

7. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przystąpić niezwłocznie 
do ich diagnozowania w miejscu znajdowania się rzeczy z wadą, nie później niż w terminie 2 dni roboczych 
od daty zgłoszenia.  

8. W terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wady Wykonawca: 
a) usunie wadę, albo 
b) pisemnie odmówi usunięcia wady podając ustaloną przyczynę wystąpienia wady oraz 

uzasadnienie – brak pisemnej odmowy z podaniem uzasadnienia w terminie uważa się za 
uznanie odpowiedzialności za wadę. 

9. Jeżeli od usunięcia wady do czasu ujawnienia kolejnej wady tego samego rodzaju w tym samym elemencie 
upłynął najwyżej tydzień terminy określone w ust. 7 i 8 zostają skrócone do następnego dnia roboczego.  

10. Odmowa usunięcia wady może nastąpić w przypadku tylko wyłącznie gdy wada nie wynika z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy. Domniemywa się, że ujawniona wada wynika z przyczyn za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

11. Nieprawidłowe działanie lub jego brak osób obsługujących rzecz, w której ujawniła się wada może być 
podstawą do odmowy uznania odpowiedzialności za wadę, jedynie jeżeli ich zachowanie w sposób istotny i  
oczywisty było nieprawidłowe (wedle miary zachowania przeciętnego dorosłego człowieka). 

12. Usunięcie wady w okresie gwarancji może polegać na: 
a) naprawie rzeczy, 
b) wymianie uszkodzonego elementu rzeczy na nowy, 
c) zmianie oprogramowania rzeczy, 
d) wymianie całej rzeczy na nową. 

13. Wykonawca potwierdza datę usunięcia wady w karcie gwarancyjnej rzeczy. 
14. W przypadku trzykrotnego ujawnienia się istotnej wady tego samego rodzaju lub tego samego elementu 

rzeczy Wykonawca zobowiązany jest wymienić element rzeczy na nowy w terminie 30 dni. 
15. W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wady w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia, Zamawiający ma 

prawo zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający zleci usunięcie 
wady osobie trzeciej, która posiada autoryzację producenta do dokonywania takich napraw bez utraty 
gwarancji producenta. 

16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze swoimi zobowiązaniami gwarancyjnymi. 
17. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych przez okres ……………min. 8 lat po upływie okresu 

gwarancji. Czas dostawy dla każdej części zamiennej po okresie gwarancji nie może przekroczyć 14 dni. 
18. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji; zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi są takie 

same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji. 
19. Wykonawca zobowiązany jest wykonać bezpłatny przegląd techniczny przedmiotu dostawy minimum raz w 

każdym roku trwania gwarancji. Przegląd odbędzie się w ostatnim miesiącu każdego roku trwania 
gwarancji lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

20. W trakcie przegląd technicznego Wykonawca wykona wszelkie zalecane czynności konserwacyjne oraz 
sprawdzi stan techniczny przedmiotu dostawy. 

21. W przypadku kiedy Wykonawca nie wykona w terminie przeglądu technicznego, Zamawiający ma prawo 
zlecić jego wykonanie osobie trzeciej, która posiada autoryzację producenta do dokonywania takich 
przeglądów bez utraty gwarancji producenta na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 
§ 8 

 [rozliczenia]  
1. Podstawą do zapłaty za dostarczony towar jest faktura, wystawiona przez Wykonawcę  
2. Dodatkowym warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest podpisanie przez Zamawiającego bez 
zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy.  
3. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury do Zamawiającego. 
4.Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5.Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz 
osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
6.Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego dokonać innych czynności prawnych z osobą 
trzecią, których przedmiotem są zobowiązania Zamawiającego wynikające z umowy, w tym przejęcie długu 
Zamawiającego przez osobę trzecią, przystąpienie do długu Zamawiającego przez osobę trzecią, poręczenie 
przez osobę trzecią za zobowiązania Zamawiającego 
7.  Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. (dotyczy wyłącznie spółek 

z o.o.).  
 



 

 

§ 9 
[wykonanie zastępcze] 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego dostawy po terminie określonym w ofercie 
może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności 
Urządzenia w sposób niezwłoczny. 

2. Mając powyższe na względzie Strony ustalają, iż w przypadku braku dostawy Zamawiający może dokonać 
zamówienia przedmiotu umowy u innego wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności 
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania przedmiotu umowy i bez obowiązku nabycia 
przez Zamawiającego przedmiotu umowy dostarczonego po terminie. 

3. Nabycie zastępcze nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

§ 10 
[osoby do kontaktu]  

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej 
umowy i przyjmowania zamówień jest…………..tel. ......... lub osoba zastępująca. 
2.Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania 
nadzoru nad realizacją umowy jest Kierownik Działu Technicznego – Paweł Kowalski tel. 54 412-98-88,  
 

§ 11 
[gwarancja producenta] 

4. W przypadku, gdy przedmiot umowy lub jego część objęta jest gwarancją producenta (którym jest podmiot 
inny niż Wykonawca) Wykonawca obowiązany jest wydać Zamawiającemu karty gwarancyjne producenta/ich 
kopie oraz wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające realizację uprawnień z gwarancji udzielonej przez 
producenta. 
5. Wykonawca zobowiązany jest działać w sposób umożliwiający uzyskanie i zachowanie gwarancji 
producenta przez Zamawiającego. 

 
§ 12 

[reklamacja, kary umowne i rozwiązanie umowy] 
 

1. W przypadku podejrzenia przez Zamawiającego zaistnienia wad dostarczonego towaru, w szczególności 
odstępstw w jakości w zakresie obowiązujących norm obowiązuje następująca droga reklamacyjna: 
reklamacja powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz żądanie 
Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 7-dniowy termin na rozpatrzenie 
reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji 
Wykonawca pokrywa wartość poniesionej szkody do wysokości udokumentowanej odpowiednimi 
rachunkami (np. za naprawę). 

2. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej. 
3. Wszczęcie i prowadzenie postępowania reklamacyjnego nie ogranicza prawa Zamawiającego do naliczenia 

kar umownych zgodnie z ustępami następującymi. 
4. W przypadku, gdy po dokonaniu odbioru towaru, ujawnią się nieprawidłowości w dostawie (w szczególności 

wady towaru w postaci odstępstw od jakości paliwa): 
a) nie budzące wątpliwości Zamawiającego co do ich zaistnienia tj. nie wymagające wyjaśnienia w ramach 

postępowania reklamacyjnego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % 
wartości brutto dostawy wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z umową; 

b) wymagające wyjaśnienia w ramach postępowania reklamacyjnego, Wykonawca po upływie okresu na 
rozpatrzenie reklamacji, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto 
dostawy wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z umową. 

4. Reklamacja dostawy zostanie przekazana faksem lub drogą mailową. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar 
umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
6. W przypadku powtarzających się reklamacji towaru w tym dotyczących m.in. złej jakości towaru, 
nieterminowych dostaw lub nie uwzględniania reklamacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania 
umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia oraz naliczenia kary umownej w wysokości 5 %  
wartości brutto niezrealizowanej części umowy wskazanej w § 6 ust. 2 umowy. 
 

 
 



 

 

§ 13 
[forma zmiany umowy] 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci 
aneksu pod rygorem nieważności. 
 

§ 14 
[podstawy do zmiany umowy] 

1. Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy: 
a. nastąpi obniżenie ceny; 
b. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy; 
2. Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy 

zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano 
lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż 
opisane w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który 
została podpisana umowa. W przypadku zaprzestania lub zawieszenia produkcji towaru objętego umową 
Wykonawca winien udokumentować ten fakt.  

3. Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli: 
a) łączny ewentualny wzrost wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie; 

b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów 
dla zamawiającego, 

• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie; 

c) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

• w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 
sobą innych istotnych zmian umowy; 

• w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców; 

d) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z 
należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  

• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 
4. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej 

umowy skutkujących: 
a) zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

brzmieniu; 
b) wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy 
lub przyjęto by oferty innej treści; 

c) naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób 
nieprzewidziany pierwotnie w umowie; 

d) znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z 
umowy; 

e) zastąpieniem wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym 
wykonawcą. 

5. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. 
Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, 
oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.   

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 
aneksu pod rygorem nieważności. 



 

 

7. Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega 
unieważnieniu. 

 
§ 15 

[ postanowienia końcowe]  
1.Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016. poz. 
831,996,1020) oraz Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 876 z późn. 
zm.) 
3.W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 16 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
Integralną część umowy stanowi: 
a/ Załącznik nr 1 – do umowy - wzór informacji o wartości poszczególnych części przedmiotu  
b/Załącznik nr 2 – do umowy – wzór protokołu odbioru 
c/ Załącznik nr 3 - Formularz asortymentowo - cenowy / Przedmiot zamówienia - załącznik nr  2….. do siwz; 
 d/ Załącznik nr 4 - Formularz specyfikacji technicznej – przedmiotu zamówienia – stanowiący załącznik nr 3…….. 
do umowy. 
                                                                                                                            

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYKONAWCA   
 

ZAMAWIAJĄCY
 

 
 
 

.................................................. 
(pieczęć nagłówkowa) 

 
 
 

................................................ 
(pieczęć nagłówkowa) 

 
 
 

.................................................. 
(pieczątka i podpis) 

 
 
 

.................................................. 
(pieczątka i podpis) 



 

 

 
 

Załącznik nr 1 do umowy DZP/68/2016r 

 
 

 
Wykaz poszczególnych elementów składowych przedmiotu zamówienia w zakresie Części 

…………dla potrzeb ewidencji środków trwałych 
 

 

L.p. Nazwa  Typ/model  Numer 
seryjny  

Cena 
netto  

Cena 
jednostkowa 
brutto  

Ilość ( szt. )  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do umowy DZP/68/2016r 

 

 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU APARATURY/SPRZ ĘTU 
sporządzony w dniu ………………… 

ZAMAWIAJ ĄCY: WYKONAWCA: 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki   

ul. Wieniecka 49   

87-800 Włocławek   

 
1. Zamawiający na podstawie umowy nr ………………… z dnia ………… odbiera następujący 

wyposażenie: 

Lp. Producent 
sprz ętu/urz ądzenia 

Nazwa, typ, model 
sprz ętu/urz ądzenia Nr seryjny Ilo ść 

1.     
2.     

 
2. Zamawiający potwierdza, że: 

1. Wykonawca dokonał instalacji, uruchomienia w/w urządzeń w miejscu wskazanym przez  
Zamawiający, 

2. Wykonawca przeprowadził szkolenie z zakresu prawidłowej obsługi i podstawowych zasad 
eksploatacji i konserwacji w/w urządzeń, 

3. dostarczona aparatura/sprzęt jest całkowicie zgodny w zakresie ilościowym, rzeczowym i 
spełnia wszystkie parametry techniczne określone szczegółowo w specyfikacji technicznej 

4. nie wnosi zastrzeżeń do dostarczonej aparatury/sprzętu 
 
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest produktem fabrycznie nowym, a data produkcji 

nie jest wcześniejsza niż 2016 r. 
 
4. Do w/w urządzeń (zgodnie z umową) zostały dołączone następujące dokumenty: 

1. … 
2. … 

 
Uwagi:………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

ZAMAWIAJ ĄCY WYKONAWCA 
 

 
 
 



 

 

 
                                                                                                                              

                                                                                    Załącznik Nr 7 do SIWZ  
DZP/68/2016 

............................................................ 
          ( pieczęć firmowa Wykonawcy ) 
 

Wykaz wykonanych dostaw 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na ZAKUP ŁÓŻEK SZPITALNYCH DLA POTRZEB 
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. BŁOGOS ŁAWIONEGO KSIĘDZA 
JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU  w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej 
przedstawiamy wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych dostaw w zakresie dostaw objętych przedmiotem zamówienia w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 dostawę do każdej z 
Części w zakresie dostawy wyrobów medycznych o wartości minimum PLN brutto 
wymienionych w rozdziale IV ust. 1 lit. c),  w ramach jednego kontraktu, (w przypadku gdy 
Wykonawca składa ofertę na kilka Części, Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez 
Wykonawcę jedną dostawą w ramach jednego kontraktu na wartość równą lub wyższą od 
sumy wartości wskazanych w warunku obliczonych dla danych Części wymienionych w 
rozdziale IV ust. 1 lit. c)),   z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorów wraz z 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie : 
 

l.p. Nazwa i adres Zleceniodawcy Nazwa dostarczanego 
asortymentu 

Termin 
wykonania 

Warto ść zamówienia  
 brutto [PLN]  

 

1. 

 

 

 

 

 

   

 

 

2. 
 

 

 

 

 

   

 

3. 
 

 

 

 

 

   

itd. 
.........................................................

 

                                                                                    (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
W załączeniu do wykazu przedkładam(y) dowody, że dostawy jw. zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 8 do SIWZ DZP/68/2016  

 

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 Oświadczenie Wykonawcy 
o przynale żności lub braku przynale żności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w  

art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 20 04 r. Prawo zamówie ń publicznych (t.j. 
Dz.U.2015.2164 z późn. zm.)  

 
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.ze zm.) oraz w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
…………., nr post ępowania…………….., oświadczam że reprezentowany przeze mnie Wykonawca:  
 
1. nie nale ży do grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).* 

 
2. należy do grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2015r. poz. 184, 1618 i 1634) oraz: 
1) Wykonawcy, niżej wymienieni, należący do tej samej grupy kapitałowej zło żyli odr ębne 

oferty.*  
Nazwa podmiotu  Siedziba podmiotu  
  
  

 
2) Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej nie zło żyli odr ębnych ofert.*  

 
W związku z tym iż należę do grupy kapitałowej, a wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty wykazuj ę poni żej, że istniej ące mi ędzy 
nami powi ązania nie prowadz ą do zakłócenia konkurencji w post ępowaniu o udzielenie 
zamówienia:** 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację 
składa każdy z Wykonawców. 
 
Prawdziwo ść powy ższych danych potwierdzam własnor ęcznym podpisem świadom 
odpowiedzialno ści karnej z art. 297 k.k.  
 
..................................................................    ......................................................... 

 (miejscowość i data)   (podpis osoby/osób uprawnionych do 
występowania w imieniu Wykonawcy) 

 
* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy 
kapitałowej. 



 

 

** Wykonawca, który należy do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, może przedstawić, wraz z 
niniejszym oświadczeniem, dowody wskazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
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