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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Postępowanie nr: 21/ZP/2021 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PROSZOWICACH 

UL. KOPERNIKA 13, 32-100 PROSZOWICE 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone 

w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy na dostawę pn. 

 

 

Dostawa i montaż łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych dla Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.  
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CZĘŚĆ I - NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ 
UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY 
ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach 
Adres: Kopernika 13; 32-100 Proszowice 
Numer NIP: 682-14-36-049 Numer REGON: 000300593 

2. Telefon: Tel.: 12 / 386-52-14 
3. Adres poczty elektronicznej: dzp@spzoz.proszowice.pl  
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania 

http://spzoz.proszowice.pl/zamowienia-publiczne-2/  
5. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia: http://spzoz.proszowice.pl/zamowienia-publiczne-2/ 

6. Godziny urzędowania: 7:25– 15:00 
7. Nazwa Zamawiającego w portalu ePUAP: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W PROSZOWICACH 
8. Adres skrzynki ePUAP: /spzoz_proszowice/SkrytkaESP 

 

CZĘŚĆ II - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI ORAZ 
INFORMACJE OGÓLNE 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na 
podstawie art.  275  pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz zgodnie z wymogami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji. 

3. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego z w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 

 Zakup współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, 
Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony 
zdrowia o znaczeniu subregionalnym  

 Tytuł projektu: „Tytuł projektu: Modernizacja i przebudowa Oddziałów Budynku 
Głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.” 

 

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest Dostawa i montaż 
łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, szczegółowo określonych w załączniku nr 2 i 3 do swz. 

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
1) Główny przedmiot: 

CPV 33192100-3 Łóżka do użytku medycznego 
CPV 33192110-6 Łóżka ortopedyczne;  
CPV 33192120-9 Łóżka szpitalne;  

mailto:dzp@spzoz.proszowice.pl
http://spzoz.proszowice.pl/zamowienia-publiczne-2/
http://spzoz.proszowice.pl/zamowienia-publiczne-2/
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2) Dodatkowe przedmioty: 
CPV 33192000-2 Meble medyczne 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje 5 niepodzielnych pakietów, dla których Zamawiający 
dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdym 
z pakietów winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone 
w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ, formularzu właściwości 
techniczno – użytkowych stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ jak i wymagania zawarte 
w rozdziale III niniejszej specyfikacji. 

4. Oferowany sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania prawne 
dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, posiadać wszelkie niezbędne atesty 
i świadectwa rejestracji dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszą 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1565). 

5. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać znak CE, zgodnie z art. 8 
ustawy z 30 sierpnia 2002r. system oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 155). 

6. Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia nie może wywierać wpływu na działanie innych 
urządzeń, szczególnie służących udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 

7. Wymagania odnośnie przeglądów technicznych, gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego 
zawarto we wzorze karty gwarancyjnej stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia, wskazanego przez Zamawiającego 
personelu w zakresie obsługi towaru w następującym zakresie: szkolenie z obsługi towaru 
dla min. 8 osób (minimum 2 terminy szkoleń ustalone z zamawiającym). Szkolenie 
zakończy się sprawdzianem jego skuteczności. Przeprowadzenie szkolenia zostanie 
potwierdzone protokołem podpisanym przez strony. 

9. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy, zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu na każde jego wezwanie atestów, świadectw rejestracji i innych 
dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy 
z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 186). 

10. W nawiązaniu do art. 101 ust. 4 ustawy, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia 
przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy, 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ponadto, należy przyjąć, 
że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający w 
zakresie przywołanych w dokumentacji norm wskazuje, iż wymagana norma stanowi 
wymóg „co najmniej” i dopuszcza przedmiot zamówienia posiadający normy wyższe, 
równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. 

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

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: w terminie 5 miesięcy od dnia obowiązywania 
umowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek zgodnie z postanowieniami Wzoru Umowy, 
stanowiącego załącznik nr 5 i 7 do SWZ. 

 

CZĘŚĆ V – PODSTAWY WYKLUCZENIA  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy wyklucza się 
Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 
258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) 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 1); 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed 
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
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4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 
siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 
niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

2. Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 4 
ustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury; 

3. W zakresie podstaw wykluczenia zastosowanie znajdują również odpowiednie zapisy art. 
110 oraz art. 111 ustawy.  

 

CZĘŚĆ VI – INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

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

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 

2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to  
wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy. 



 

6 

 

 

 

CZĘŚĆ VII – PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ PRZEDMIOTOWE ŚRODKI 
DOWODOWE  

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego – wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 

2. Oświadczenie, o którym mowa powyżej w ust. 1 stanowi dowód potwierdzający brak 
podstaw do wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane 
przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe (o ile są one wymagane przez 
Zamawiającego). 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak 
podstaw wykluczenia. 

4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień 
złożenia podmiotowych środków dowodowych: 

1) w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania: 

a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast: 

1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 4 pkt 1) lit a) powyżej 
– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza 
nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 
tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed ich złożeniem. 

6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 5, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 
wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 
1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, 
złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania wykonawcy. Terminy określone w ust. 5 powyżej stosuje się. 
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7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 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, o ile Wykonawca wskazał w 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, dane umożliwiające dostęp do 
tych środków. 

8. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa ust. 1 niniejszej części, 
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych 
w postepowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie 
wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, chyba że: 

1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie 
lub poprawienie lub 

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

9. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń, 
o których mowa w ust. 1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych 
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

10. Wraz z ofertą Wykonawca musi złożyć następujące przedmiotowe środki dowodowe: 

1) Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

11. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy: 

1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. 
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 
2415); 

2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 
r., poz. 2452). 

CZĘŚĆ VIII - INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ 
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, 
WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

1) W sprawach merytorycznych: 

Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami są: 

Marianna Maj, Justyna Jarosz – Sekcja Zamówień Publicznych, 

2) Adres poczty elektronicznej e-mail: dzp@spzoz.proszowice.pl  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:dzp@spzoz.proszowice.pl


 

8 

 

 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 
ma dostęp do następujących formularzy: Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy użyciu tych formularzy opisane zostały w Regulaminie korzystania 
z miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP). 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularza do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /spzoz_proszowice/SkrytkaESP. 

8. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny 
jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz znajduje się na pierwszej stronie 
niniejszej SWZ. 

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż 
wskazanych w części XI SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: Formularz do komunikacji 
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej 
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, email dzp@spzoz.proszowice.pl   

11. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza 
do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email  
dzp@spzoz.proszowice.pl  Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być 
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. 
U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 
2020 poz. 2415). 

12. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

14. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 
dni przed upływem terminu składania ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod 

mailto:dzp@spzoz.proszowice.pl
mailto:dzp@spzoz.proszowice.pl
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warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później 
niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert 
podlegających negocjacjom. 

15. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 14, przedłuża 
termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom o czas 
niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami 
niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert albo ofert 
podlegających negocjacjom. 

16. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 
mowa w ust. 14, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz 
obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających 
negocjacjom. 

17. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 16, nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

18. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 
zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

CZĘŚĆ IX - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

CZĘŚĆ X – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 29.10.2021 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 
ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. 

 

CZĘŚĆ XI - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami 
zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
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Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 
Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty 
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem. 

4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych 
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z 
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 
zaszyfrować. 

7. Zamawiający informuje, że nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli Wykonawca, wraz z 
przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie 
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5. 

8. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w części VII ust. 1 SWZ, w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 
został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty. 

12. Ofertę stanowi wypełniony druk Formularza oferty który stanowi załącznik nr 1 do SWZ. 
Ponadto Wykonawca wypełnia i załącza do Formularza oferty, jako jego integralną część 
załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy, Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz właściwości 
techniczno – użytkowych. Załącznik nr 3 zawiera także pola „Informacje dodatkowe”  
mające charakter informacyjny dla Zamawiającego. 

13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w Formularzu oferty (w miejscu do tego 
przeznaczonym), części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 
Brak wskazania części zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie uznany 
za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

14. W przypadku załącznika nr 3 do SWZ Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia 
spełnienia wymagań Zamawiającego opisanych w kolumnie „2” poprzez wpisanie słowa 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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„TAK” albo w określonych wierszach podać „zaoferowany parametr” w odpowiednim 
(każdym) wierszu kolumny „5”. Ponadto we wskazanych miejscach tego załącznika 
Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę, typ lub model, oraz producenta oferowanego 
przedmiotu zamówienia. 

15. Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 1 części VII 
SWZ. 

16. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego 
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 
innego właściwego rejestru. W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie 
do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem 
udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami 
potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej 
„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten 
dokument. W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do 
reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w 
postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 
zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. 

17. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 15, 
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

18. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 
nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 16, Zamawiający żąda od Wykonawcy 
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 
reprezentowania Wykonawcy. 

19. Przepis ust. 18 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

20. Przepisy ust. 16–19 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy 
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 

21. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku 
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gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i 
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dokonuje 
mocodawca lub notariusz. 

22. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym 
przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

CZĘŚĆ XII – SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji 
użytkownika, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

2. Termin składania ofert upływa dnia 30.09.2021 r. r. o godz. 11:30. 

3. Datą złożenia oferty jest data jej przekazania na ePUAP. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.09.2021 r. o godz. 12:00. 

6. Otwarcie ofert następuje za pomocą strony https://miniportal.uzp.gov.pl/ poprzez 
odszyfrowanie ofert w menu „Deszyfrowanie” i wybranie pliku do odszyfrowania. System 
miniPortal zweryfikuje do którego postępowania zaszyfrowana została oferta i ją 
odszyfruje. 

7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
9. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

10. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia jawnej sesji otwarcia ofert. 
 

CZĘŚĆ XIII - SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca cenę oferty podaje w odpowiednio wypełnionym formularzu cenowym, 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SWZ a następnie przepisuje ją do tabeli w pkt. 
1.1) formularza oferty. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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2. Wykonawca musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie będzie podlegała 
negocjacjom przy podpisaniu Umowy. 

3. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (liczbowo, a następnie słownie), ponieważ w 
takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą. 

4. Cena oferty (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 
o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 178 z późn. zm.), nawet 
jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą) ma zawierać wszystkie 
koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności Umowy. 

6. Cenę oferty oraz pozostałe wartości należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Kwoty zaokrągla 
się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 
0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.  

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny 
lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od 
towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

8. W ofercie, o której mowa w ust. 7, Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 
będzie miała zastosowanie. 
 

CZĘŚĆ XIV - OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi na podstawie następujących kryteriów oceny 
ofert: 

Cena (C) - 60% 

Parametry Techniczne (T) – 30% 

Termin Gwarancji (G) – 10% 

 

2. Oferty będą oceniane według ww. kryteriów, w następujący sposób: 

Pakiet nr 1 

1) Kryterium cena  – 60%: Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość 
punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba 
punktów, zgodnie ze wzorem: 
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Oferta o najniższej cenie brutto  

C = (---------------------------------------------- x 100 pkt) x waga kryterium tj. 60 % 

Cena brutto oferty badanej  

 

gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty 

 

2) Kryterium Parametry Techniczne – 30%. Oferta, w zależności od uzyskanych punktów 
na parametry jakościowe podlegające ocenie, otrzyma następująca liczbę punktów:: 
 

Ilość punktów przyznanych za parametry  

podlegające ocenie oferty badanej  

T = (  --------------------------------------------------------------- x 100) x waga kryterium tj. 30 %  

Maksymalna możliwa do zdobycia ilość 

punktów za parametry podlegające ocenie 

 

gdzie: T - wartość punktowa badanej oferty 

 

Parametry podlegające ocenie: 

L.p. Wymagane parametry i warunki 
Parametr 

wymagalny 
Punktacja 

1 2 3 4 

7. Wydłużenie leża min. 280 mm 

>300mm - 10 pkt 

 

Od 280mm d 300 
- 0 pkt. 

8. 
Sterowanie następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, 
pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja 
autokontur 

TAK 

ręczny pilot 
przewodowy – 10 

pkt. 
 

sterowanie na 
bocznych 

barierkach – 0 
pkt. 

20. Funkcja autoregresji oparcia pleców Min.100 mm 

> 110 mm -10 pkt. 

 

Od 100 do 110 
mm – 0 pkt. 

30. 
Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich 
opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby 
wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta 

TAK/NIE 

TAK -10 pkt. 

 

NIE -0 pkt. 

32. 
Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z 
użyciem lakieru z technologią powodującą hamowanie namnażania 
bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną 

Technologia 
antybakteryjna 

Nanotechnologia 
srebra – 10 pkt 

 



 

15 

 

 

zawartością składu lakieru. Inna technologia 
antybakteryjna – 

0 pkt 

35. 
4 koła o średnicy min. 150 mm  zaopatrzone w mechanizm centralnej 
blokady. Koła z tworzywowymi osłonami. 

Min. 4 koła o 
średnicy min. 

150mm 

4 koła + 5-te koło 
kierunkowe – 10 

pkt 

 

4 koła – 0 pkt. 

Maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów za parametry techniczne podlegające ocenie dla 
pakietu nr 1 to: 60 punktów 

 

3) Kryterium termin gwarancji – 10 %. Oferta, w zależności od zadeklarowanego terminu 
gwarancji, otrzyma następującą liczbę punktów: 

 termin gwarancji 24 miesiące – 0 pkt 

 termin gwarancji 36 miesięcy – 10 pkt 

 

W przypadku braku wskazania w ofercie terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, ze 
zaoferowany został najkrótszy termin gwarancji tj. 24 miesiące i Wykonawcy zostanie 
przyznane 0 pkt w kryterium. 

 

Pakiet nr 2 

4) Kryterium cena  – 60%: Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość 
punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba 
punktów, zgodnie ze wzorem: 
 

Oferta o najniższej cenie brutto  

C = (---------------------------------------------- x 100 pkt) x waga kryterium tj. 60 % 

Cena brutto oferty badanej  

 

gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty 

 

5) Kryterium Parametry Techniczne – 30%. Oferta, w zależności od uzyskanych punktów 
na parametry jakościowe podlegające ocenie, otrzyma następująca liczbę punktów:: 
 

Ilość punktów przyznanych za parametry  

podlegające ocenie oferty badanej  

T = (  --------------------------------------------------------------- x 100) x waga kryterium tj. 30 %  

Maksymalna możliwa do zdobycia ilość 

punktów za parametry podlegające ocenie 

 

gdzie: T - wartość punktowa badanej oferty 

 

Parametry podlegające ocenie: 
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L.p. Wymagane parametry i warunki 
Parametr 

wymagalny 
Punktacja 

1 2 3 4 

7. Wydłużenie leża min. 280 mm 

>300mm - 10 pkt 

 

Od 280mm d 300 
- 0 pkt. 

8. 
Sterowanie następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, 
pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja 
autokontur 

TAK 

ręczny pilot 
przewodowy – 10 

pkt. 

 

sterowanie na 
bocznych 

barierkach – 0 pkt 

20. Funkcja autoregresji oparcia pleców  Min.100 mm 

> 110 mm -10 pkt. 

 

Od 100 do 110 
mm – 0 pkt. 

30. 
Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich 
opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby 
wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta 

TAK/NIE 
TAK -10 pkt. 

NIE -0 pkt. 

32. 

Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z 
użyciem lakieru z technologią powodującą hamowanie namnażania 
bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną 
zawartością składu lakieru. 

Technologia 
antybakteryjna 

Nanotechnologia 
srebra – 10 pkt 

 
Inna technologia 
antybakteryjna – 

0 pkt 

35. 
4 koła o średnicy min. 150 mm  zaopatrzone w mechanizm centralnej 
blokady. Koła z tworzywowymi osłonami. 

Min. 4 koła o 
średnicy min. 

150mm 

4 koła + 5-te koło 
kierunkowe – 10 

pkt 

 

4 koła – 0 pkt. 

 

Maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów za parametry techniczne podlegające ocenie dla 
pakietu nr 2 to: 60 punktów 

 

6) Kryterium termin gwarancji – 10 %. Oferta, w zależności od zadeklarowanego terminu 
gwarancji, otrzyma następującą liczbę punktów: 
- termin gwarancji 24 miesiące – 0 pkt 

- termin gwarancji 36 miesięcy – 10 pkt 

 

W przypadku braku wskazania w ofercie terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, ze 
zaoferowany został najkrótszy termin gwarancji tj. 24 miesiące i Wykonawcy zostanie 
przyznane 0 pkt w kryterium. 
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Pakiet nr 3 

7) Kryterium cena  – 60%: Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość 
punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba 
punktów, zgodnie ze wzorem: 
 

Oferta o najniższej cenie brutto  

C = (---------------------------------------------- x 100 pkt) x waga kryterium tj. 60 % 

Cena brutto oferty badanej  

 

gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty 

 

8) Kryterium Parametry Techniczne – 30%. Oferta, w zależności od uzyskanych punktów 
na parametry jakościowe podlegające ocenie, otrzyma następująca liczbę punktów:: 
 

Ilość punktów przyznanych za parametry  

podlegające ocenie oferty badanej  

T = (  --------------------------------------------------------------- x 100) x waga kryterium tj. 30 %  

Maksymalna możliwa do zdobycia ilość 

punktów za parametry podlegające ocenie 

 

gdzie: T - wartość punktowa badanej oferty 

 

Parametry podlegające ocenie: 

 

L.p. Wymagane parametry i warunki 
Parametr 

wymagalny 
Punktacja 

1 2 3 4 

6. Łóżko z ramą zewnętrzną, wewnątrz której znajdują się dwa segmenty leża TAK/NIE 

TAK- 10 pkt. 

 

NIE- 0 pkt 

7. 

Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z 
użyciem lakieru z technologią powodującą hamowanie namnażania 
bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną 
zawartością składu lakieru. 

Technologia 
antybakteryjna 

Nanotechnologia 
srebra – 10 pkt 

 
Inna technologia 
antybakteryjna – 

0 pkt 

 

Maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów za parametry techniczne podlegające ocenie dla 
pakietu nr 3 to: 20 punktów 

 

9) Kryterium termin gwarancji – 10 %. Oferta, w zależności od zadeklarowanego terminu 
gwarancji, otrzyma następującą liczbę punktów: 
- termin gwarancji 24 miesiące – 0 pkt 
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- termin gwarancji 36 miesięcy – 10 pkt 

 

W przypadku braku wskazania w ofercie terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, ze 
zaoferowany został najkrótszy termin gwarancji tj. 24 miesiące i Wykonawcy zostanie 
przyznane 0 pkt w kryterium. 

 

Pakiet nr 4 

10) Kryterium cena  – 60%: Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość 
punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba 
punktów, zgodnie ze wzorem: 
 

Oferta o najniższej cenie brutto  

C = (---------------------------------------------- x 100 pkt) x waga kryterium tj. 60 % 

Cena brutto oferty badanej  

 

gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty 

 

11) Kryterium Parametry Techniczne – 30%. Oferta, w zależności od uzyskanych punktów 
na parametry jakościowe podlegające ocenie, otrzyma następująca liczbę punktów:: 
 

Ilość punktów przyznanych za parametry  

podlegające ocenie oferty badanej  

T = (  --------------------------------------------------------------- x 100) x waga kryterium tj. 30 %  

Maksymalna możliwa do zdobycia ilość 

punktów za parametry podlegające ocenie 

 

gdzie: T - wartość punktowa badanej oferty 

 

Parametry podlegające ocenie: 

 

L.p. Wymagane parametry i warunki 
Parametr 

wymagalny 
Punktacja 

1 2 3 4 

12. 

Blaty szafki wykonane z tworzywa z użyciem technologii powodującej 
hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, odpornego na środki 
dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Dodatek antybakteryjny musi być 
integralną zawartością składu tworzywa. 

Technologia 
antybakteryjna 

Nanotechnologia 
srebra – 10 pkt. 

 
Inna technologia 
antybakteryjna – 

0 pkt. 

15. Skrzynka szafki z wyposażeniem  
Min. półka + 
pojedyncze 
drzwiczki 

półka + dwoje 
drzwiczek – 10 

pkt. 
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półka + 
pojedyncze 

drzwiczki – 0pkt. 

16. 
Szuflada i drzwiczki wyposażone 
w ergonomiczny uchwyt do otwierania. 

ergonomiczny 
uchwyt 

uchwyt wykonany 
z anodowanego 

stopu 
aluminiowego – 

10 pkt. 
 

uchwyt wykonany 
z innego 

materiału – 0 pkt. 

17. 
Szuflada wysuwana wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie 
szuflady z szafki i w wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład  

Min. szuflada 
jednostronnie 

wysuwana 

szuflada 
dwustronnie 

wysuwana – 10 
pkt. 

 
szuflada 

jednostronnie 
wysuwana – 0 

pkt. 

 

Maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów za parametry techniczne podlegające ocenie dla 
pakietu nr 4 to: 40 punktów 

 

12) Kryterium termin gwarancji – 10 %. Oferta, w zależności od zadeklarowanego terminu 
gwarancji, otrzyma następującą liczbę punktów: 
- termin gwarancji 24 miesiące – 0 pkt 

- termin gwarancji 36 miesięcy – 10 pkt 

 

W przypadku braku wskazania w ofercie terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, ze 
zaoferowany został najkrótszy termin gwarancji tj. 24 miesiące i Wykonawcy zostanie 
przyznane 0 pkt w kryterium. 

 

Pakiet nr 5 

13) Kryterium cena  – 60%: Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość 
punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba 
punktów, zgodnie ze wzorem: 
 

Oferta o najniższej cenie brutto  

C = (---------------------------------------------- x 100 pkt) x waga kryterium tj. 60 % 

Cena brutto oferty badanej  

 

gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty 

 

14) Kryterium Parametry Techniczne – 30%. Oferta, w zależności od uzyskanych punktów 
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na parametry jakościowe podlegające ocenie, otrzyma następująca liczbę punktów:: 
 

Ilość punktów przyznanych za parametry  

podlegające ocenie oferty badanej  

T = (  --------------------------------------------------------------- x 100) x waga kryterium tj. 30 %  

Maksymalna możliwa do zdobycia ilość 

punktów za parametry podlegające ocenie 

 

gdzie: T - wartość punktowa badanej oferty 

 

Parametry podlegające ocenie: 

 

L.p. Wymagane parametry i warunki 
Parametr 

wymagalny 
Punktacja 

1 2 3 4 

8. 

Blaty szafki wykonane z tworzywa z użyciem technologii powodującej 
hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, odpornego na środki 
dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Dodatek antybakteryjny musi być 
integralną zawartością składu tworzywa. 

Technologia 
antybakteryjna 

Nanotechnologia 
srebra – 10 pkt. 

 
Inna technologia 
antybakteryjna – 

0 pkt. 

11. Skrzynka szafki z wyposażeniem  
Min. półka + 
pojedyncze 
drzwiczki 

półka + dwoje 
drzwiczek – 10 

pkt. 
 

półka + 
pojedyncze 

drzwiczki – 0pkt. 

12. 
Szuflada i drzwiczki wyposażone 
w ergonomiczny uchwyt do otwierania. 

ergonomiczny 
uchwyt 

uchwyt wykonany 
z anodowanego 

stopu 
aluminiowego – 

10 pkt. 
 

uchwyt wykonany 
z innego 

materiału – 0 pkt. 

13. 
Szuflada wysuwana wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie 
szuflady z szafki i w wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład  

Min. szuflada 
jednostronnie 

wysuwana 

szuflada 
dwustronnie 

wysuwana – 10 
pkt. 

 
szuflada 

jednostronnie 
wysuwana – 0 

pkt. 

 

Maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów za parametry techniczne podlegające ocenie dla 
pakietu nr 5 to: 40 punktów 
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15) Kryterium termin gwarancji – 10 %. Oferta, w zależności od zadeklarowanego terminu 
gwarancji, otrzyma następującą liczbę punktów: 
- termin gwarancji 24 miesiące – 0 pkt 

- termin gwarancji 36 miesięcy – 10 pkt 

W przypadku braku wskazania w ofercie terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, ze 
zaoferowany został najkrótszy termin gwarancji tj. 24 miesiące i Wykonawcy zostanie 
przyznane 0 pkt w kryterium. 

 

4. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych w 
ust. 2 i 3, obliczona wg wzoru: 

 

O = C + T + G - ostateczna ocena danej oferty 

C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena 

T - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium parametry 
techniczne 

G – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin 
gwarancji 

3. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z wymaganiami SWZ. 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o 
najwyższej wadze.  

5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający 
wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający 
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych 
niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

8. Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą, ofertę, która uzyska najwyższą ostateczną 
wartość punktową „O” z zastrzeżeniem treści ust. 5-8 powyżej. 

 

CZĘŚĆ XV - INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 
577, 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. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę. 
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3. Podpisanie Umowy nastąpi w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy z dokumentów załączonych do oferty nie wynika uprawnienie do 
zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia takiego dokumentu 
przez zawarciem umowy. 

5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

CZĘŚĆ XVI - INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

CZĘŚĆ XVII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY 

Zamawiający zawrze umowę zgodnie ze wzorem Umowy stanowiącym załącznik nr 5 i/lub 
7 do SWZ. 

 

CZĘŚĆ XVIII - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY  

1. Środki ochrony prawnej określone dziale IX ustawy przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, 
systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane 
postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 
ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub 
konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego 
obowiązany. 

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 
„Środki ochrony prawnej” ustawy. 
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CZĘŚĆ XIX - OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE ORAZ INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH 
ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 8 USTAWY 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdy z n/w pakietów: 

pakiet nr 1 - dostawa łóżek elektrycznych (30 kpl.), 

pakiet nr 2 - dostawa łóżek ortopedycznych (15 kpl.); 

pakiet nr 3 - dostawa łóżek manualnych (54 kpl.); 

pakiet nr 4 - dostawa szafek przyłóżkowych z blatem bocznym (74 kpl.); 

pakiet nr 5 - dostawa szafek przyłóżkowych bez blatu bocznego (35 kpl.); 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 
8 ustawy. 

 

CZĘŚĆ XX - POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz obowiązujące przepisy 
wykonawcze. 

 

CZĘŚĆ  XXI – INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH (RODO) 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Proszowicach ul. Kopernika 13; 32-100 Proszowice 
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się 

kontaktować pod adresem e-mail: dzp@spzoz.proszowice.pl  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP. przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP., 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

mailto:dzp@spzoz.proszowice.pl
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a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie 
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan 
zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub 
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

CZĘŚĆ  XXII - ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ; 

2. Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ;  

3. Formularz właściwości techniczno-użytkowych – załącznik nr 3 do SWZ, 

4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 4 do SWZ; 

5. Wzór Umowy - załącznik nr 5 do SWZ; 

6. Wzór karty gwarancyjnej - załącznik nr 6 do SWZ. 

7. Wzór Umowy - załącznik nr 7 do SWZ; 

 

Komisja przetargowa w składzie: 
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przedkłada do zatwierdzenia niniejszą SWZ, wraz z załącznikami. 

Proszowice, dn. 21 września 2021 r. 

 
 

 



 

26 

 

 

Ozn. postępowania 21/ZP/2021 załącznik nr 1 do SWZ 

 

 

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców   

Pełna Nazwa 
Wykonawcy  

 

Adres, siedziba  

Adres do 
korespondencji 

 

REGON  

NIP  

KRS/CEIDG  

Nr telefonu  

e-mail  

Skrzynka ePUAP  

Imię Nazwisko i Nr telefonu osoby 
upoważnionej do kontaktów 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia pn. 

Nazwa 
postępowania 

Dostawa i montaż łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych dla 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach 

Znak sprawy 21/ZP/2021 

 

składamy niniejszą ofertę. 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami określonymi w 
specyfikacji warunków zamówienia: 

Pakiet 1 – Dostawa łóżek elektrycznych (30 kpl.) 

1) 
Cena oferty: ...........................................PLN  

(w tym podatek od towarów i usług w ustawowej wysokości) 
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Wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z 

ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). 1 

 nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania 

obowiązku podatkowego…………………………………………………………………. 

 wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty 

podatku………………………………………………………………………………………………….. 

 stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie……………………………………………………………………………………………. 

2) 

Termin gwarancji łóżek elektrycznych (30 kpl.) ……………….. licząc od daty podpisania protokołów 

zdawczo – odbiorczych na zasadach określonych w głównych postanowieniach umowy oraz karcie 

gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ: 

 

(Zamawiający informuje, że dopuszczalny termin gwarancji wynosi 24 albo 36 miesięcy.) 

(W przypadku braku wskazania w ofercie terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, ze zaoferowany 
został najkrótszy termin gwarancji tj. 24 miesiące i Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt w 
kryterium). 

3) 
Warunki płatności: Wykonawca akceptuje warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ 
(w tym w załączniku nr 5 do SWZ – wzór Umowy). 

 

Pakiet 2 - Dostawa łóżek ortopedycznych (15 kpl.) 

1) 
Cena oferty: ...........................................PLN 

(w tym podatek od towarów i usług w ustawowej wysokości) 

Wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z 

ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). 2 

 nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania 

obowiązku podatkowego…………………………………………………………………. 

 wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty 

podatku………………………………………………………………………………………………….. 

 stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie……………………………………………………………………………………………. 

                                                 
1 Wykonawca wypełnia jeżeli zastosowanie ma art. 225 ustawy z  dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019, z późn. zm.). 

2 Wykonawca wypełnia jeżeli zastosowanie ma art. 225 ustawy z  dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019, z późn. zm.). 
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2) 

Termin gwarancji łóżek ortopedycznych (15 kpl.) ……………….. licząc od daty podpisania protokołów 

zdawczo – odbiorczych na zasadach określonych w głównych postanowieniach umowy oraz karcie 

gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ: 

 

(Zamawiający informuje, że dopuszczalny termin gwarancji wynosi 24 albo 36 miesięcy. W 
przypadku braku wskazania w ofercie terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, ze zaoferowany 
został najkrótszy termin gwarancji tj. 24 miesiące i Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt w 
kryterium.) 

3) 
Warunki płatności: Wykonawca akceptuje warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ 
(w tym w załączniku nr 5 do SWZ – wzór Umowy). 

 

Pakiet 3 - Dostawa łóżek manualnych (54 kpl.) 

1) 
Cena oferty: ...........................................PLN 

(w tym podatek od towarów i usług w ustawowej wysokości) 

Wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z 

ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). 3 

 nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania 

obowiązku podatkowego…………………………………………………………………. 

 wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty 

podatku………………………………………………………………………………………………….. 

 stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie……………………………………………………………………………………………. 

2) 

Termin gwarancji łóżek ortopedycznych (54 kpl.) ……………….. licząc od daty podpisania protokołów 

zdawczo – odbiorczych na zasadach określonych w głównych postanowieniach umowy. 

 

(Zamawiający informuje, że dopuszczalny termin gwarancji wynosi 24 albo 36 miesięcy. W 
przypadku braku wskazania w ofercie terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, ze zaoferowany 
został najkrótszy termin gwarancji tj. 24 miesiące i Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt w 
kryterium.) 

3) 
Warunki płatności: Wykonawca akceptuje warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ 
(w tym w załączniku nr 7 do SWZ – wzór Umowy). 

 

 

                                                 
3 Wykonawca wypełnia jeżeli zastosowanie ma art. 225 ustawy z  dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019, z późn. zm.). 
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Pakiet 4 - Dostawa szafek przyłóżkowych z blatem bocznym (74 kpl.) 

1) 
Cena oferty: ...........................................PLN 

(w tym podatek od towarów i usług w ustawowej wysokości) 

Wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z 

ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). 4 

 nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania 

obowiązku podatkowego…………………………………………………………………. 

 wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty 

podatku………………………………………………………………………………………………….. 

 stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie……………………………………………………………………………………………. 

2) 

Termin gwarancji szafek przyłóżkowych z blatem bocznym (74 kpl.) ……………….. licząc od daty 

podpisania protokołów zdawczo – odbiorczych na zasadach określonych w głównych 

postanowieniach umowy. 

 

(Zamawiający informuje, że dopuszczalny termin gwarancji wynosi 24 albo 36 miesięcy. W 
przypadku braku wskazania w ofercie terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, ze zaoferowany 
został najkrótszy termin gwarancji tj. 24 miesiące i Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt w 
kryterium.) 

3) 
Warunki płatności: Wykonawca akceptuje warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ 
(w tym w załączniku nr 7 do SWZ – wzór Umowy). 

 

Pakiet 5 - Dostawa szafek przyłóżkowych bez blatu bocznego (35 kpl.) 

1) 
Cena oferty: ...........................................PLN 

(w tym podatek od towarów i usług w ustawowej wysokości) 

Wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z 

ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). 5 

 nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania 

obowiązku podatkowego…………………………………………………………………. 

 wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty 

podatku………………………………………………………………………………………………….. 

                                                 
4 Wykonawca wypełnia jeżeli zastosowanie ma art. 225 ustawy z  dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019, z późn. zm.). 

5 Wykonawca wypełnia jeżeli zastosowanie ma art. 225 ustawy z  dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019, z późn. zm.). 
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 stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie……………………………………………………………………………………………. 

2) 

Termin gwarancji szafek przyłóżkowych bez blatu bocznego (35 kpl.) ……………….. licząc od daty 

podpisania protokołów zdawczo – odbiorczych na zasadach określonych w głównych 

postanowieniach umowy. 

 

(Zamawiający informuje, że dopuszczalny termin gwarancji wynosi 24 albo 36 miesięcy. W 
przypadku braku wskazania w ofercie terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, ze zaoferowany 
został najkrótszy termin gwarancji tj. 24 miesiące i Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt w 
kryterium.) 

3) 
Warunki płatności: Wykonawca akceptuje warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ 
(w tym w załączniku nr 7 do SWZ – wzór Umowy). 

 

2.  Jednocześnie oświadczamy, że: 

1) Zapoznaliśmy się z treścią SWZ oraz wyjaśnieniami i/lub modyfikacjami SWZ i uznajemy 
się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

2) Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści SWZ. 

3) Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia określone 
zapisami SWZ. 

4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.  

5) Akceptujemy wzór Umowy bez zastrzeżeń i w razie wybrania naszej oferty 
zobowiązujemy się do zawarcia Umowy na warunkach zawartych w SWZ, w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6) Zaoferowany sprzęt nie wywiera wpływu na działanie innych urządzeń, szczególnie 
służących udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 

7) przeprowadzimy szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi 
towaru dla min. 8 osób; 

8) Zobowiązujemy  się do przedłożenia Zamawiającemu, w trakcie realizacji umowy, na 
każde jego wezwanie atestów, świadectw rejestracji i innych dokumentów dotyczących 
przedmiotu zamówienia, a określonych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 

9) Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć 
podwykonawcom6: 

Lp. Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza 

powierzyć do realizacji przez podwykonawcę 

Firma (nazwa) podwykonawcy 

   

   

                                                 
6 należy wypełnić jeżeli dotyczy  
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10) Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO7  wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.8  

11) Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem lub małym przedsiębiorstwem lub średnim 
przedsiębiorstwem 

   NIE  

 TAK (W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” należy również wypełnić 
poniższe dane):  

 Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia 
mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

 Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia 
mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

 Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest 
mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i 
które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót 
nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów EUR. 

12) Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) …........................................................................................................ 

2) …........................................................................................................ 

3) …........................................................................................................ 

 

 

 

                                                 
7 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

8 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Ozn. postępowania 21/ZP/2021 załącznik nr 2 do SWZ 
 

 

FORMULARZ CENOWY 
 

Pakiet nr 1 

L.p. Przedmiot zamówienia J. m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto w PLN 

Wartość netto 
Podatek VAT 

Wartość brutto 
Stawka Wartość 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8 

1 Dostawa łóżek elektrycznych  kpl. 30      

 

 

Pakiet nr 2 

L.p. Przedmiot zamówienia J. m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto w PLN 

Wartość netto 
Podatek VAT 

Wartość brutto 
Stawka Wartość 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8 

1 Dostawa łóżek ortopedycznych kpl. 15      

 

 

Pakiet nr 3 

L.p. Przedmiot zamówienia J. m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto w PLN 

Wartość netto 
Podatek VAT 

Wartość brutto 
Stawka Wartość 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8 

1 Dostawa łóżek manualnych kpl. 54      

 

 

Pakiet nr 4 

L.p. Przedmiot zamówienia J. m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto w PLN 

Wartość netto 
Podatek VAT 

Wartość brutto 
Stawka Wartość 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8 

1 
Dostawa szafek przyłóżkowych z 
blatem bocznym 

kpl. 74      

 

 

Pakiet nr 5 

L.p. Przedmiot zamówienia J. m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto w PLN 

Wartość netto 
Podatek VAT 

Wartość brutto 
Stawka Wartość 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8 

1 
Dostawa szafek przyłóżkowych bez 
blatu bocznego 

kpl. 35      
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Ozn. postępowania 21/ZP/2021 załącznik nr 3 do SWZ 

 

WŁAŚCIWOŚCI 

TECHNICZNO – UŻYTKOWE 

 

Pakiet nr 1 – Dostawa łóżek elektrycznych 30 kpl. 

 

Lp. Wymagane parametry i warunki 
Parametr 

wymagany 
Punktacja 

Parametr 
oferowany 

1 2 3 4 5 

1. 
Łóżko wytworzone w antybakteryjnej  technologii 
(w częściach tworzywowych i lakierze) - 
fabrycznie nowe. Rok produkcji 2021. 

TAK  
 

2. 

Zasilanie 230V~ 50/60Hz 
Maksymalny pobór mocy 380VA / 230V 
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II 
Typ części aplikacyjnej B 
Stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-
X4 
Przewód zasilający skręcany 

TAK  

 

3. 
Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub 
opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 
1000 mm 

TAK  
 

4. Całkowita długość łóżka 2250 mm ± 30 mm  TAK   

5. Długość leża (segmentów): min. 1950 mm TAK   

6. Szerokość leża (segmentów): min. 850 mm TAK   

7. Wydłużenie leża min. 280 mm 

>300mm - 10 pkt 

 

Od 280mm do 300 - 
0 pkt. 

 

8. 

Sterowanie następującymi funkcjami łóżka: 
zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia 
pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja 
autokontur 

TAK 

ręczny pilot 
przewodowy – 10 

pkt. 

 

sterowanie na 
bocznych barierkach 

– 0 pkt. 

 

9. 
Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją 
krzesła kardiologicznego  

TAK  
 

10. Leże łóżka podparte na konstrukcji pantografowej TAK   

11. 
Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema 
segmentami ruchomymi  

TAK  
 

12. Elektryczna regulacja wysokości leża  TAK   

13. 
Minimalna wysokość leża od podłogi 380 mm ± 
20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której 
spoczywa materac  

TAK  
 

Producent, miejsce 
produkcji: 

 

Nazwa, typ, model 
urządzenia 

 Rok 
produkcji: 
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14. 
Maksymalna wysokość leża od podłogi 810 mm ± 
20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której 
spoczywa materac. 

TAK  
 

15. 
Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie 
od 0o do 70o ± 3°  

TAK  
 

16. 
Elektryczna regulacja pozycji  Trendelenburga: 
16o ± 3°.  

TAK  
 

17. 
Elektryczna regulacja pozycji anty – 
Trendelenburga: 17o ± 3°. 

TAK  
 

18. 
Elektryczna regulacja funkcji autokontur - 
jednoczesne uniesienia części plecowej do 70o ± 
3° oraz  segmentu uda  do 40o ± 3° 

TAK  
 

19. 
Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 
0o   do 40o ± 3° 

TAK  
 

20. Funkcja autoregresji oparcia pleców Min.100 mm 

> 110 mm -10 pkt. 

 

Od 100 do 110 mm 
– 0 pkt. 

 

21. 

System autoregresji totalnej (oparcie pleców + 
segment udowy) min. 165 mm zmniejszający 
ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości 
udowej.  

TAK  

 

22. 
Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący 
umieszczony na szczycie od strony nóg pacjenta 
(z możliwością zdjęcia go ze szczytu).  

TAK  
 

23. 

Następujące pozycje leża uzyskiwane 
automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu 
odpowiedniego przycisku na panelu centralnym: 
- pozycja krzesła kardiologicznego 
- pozycja antyszokowa 
- pozycja do badań 
- pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża 
wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda 
unoszą się) 
- pozycja zerowa (elektryczny CPR) 

TAK  

 

24. 

Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do 
sterowania następującymi funkcjami łóżka: 
zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia 
pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja 
autokontur, przechyły wzdłużne leża 

TAK  

 

25. 
Selektywne blokowanie na panelu centralnym 
funkcji elektrycznych  

TAK  
 

26. 
Segment podudzia regulowany za pomocą 
mechanizmu zapadkowego 

TAK  
 

27. 
Poręcze boczne tworzywowe, podwójne, 
wytworzone z tworzywa. 

TAK  
 

28. 
Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej 
długości leża.  

TAK  
 

29. 
Zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy 
dokonywane jedną ręką. 

TAK  
 

30. 

Górna powierzchnia poręczy bocznych w części 
udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad 
górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować 
ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta 

TAK/NIE 

TAK -10 pkt. 

 

NIE -0 pkt. 

 

31. 
Wbudowany akumulator wykorzystywany do 
sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku 
zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta 

TAK  
 

32. 
Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej 
lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z 

Technologia 
antybakteryjna 

Nanotechnologia 
srebra – 10 pkt 
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technologią powodującą hamowanie namnażania 
bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą 
być integralną zawartością składu lakieru. 

 
Inna technologia 

antybakteryjna – 0 
pkt 

33. 
Segmenty leża wypełnione odejmowanymi 
płytami laminatowymi,  przeziernymi dla 
promieniowania RTG  

TAK  
 

34. 
Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego 
poziomowania (CPR)  z obu stron leża.  

TAK  
 

35. 
4 koła o średnicy min. 150 mm  zaopatrzone w 
mechanizm centralnej blokady. Koła z 
tworzywowymi osłonami. 

Min. 4 koła o 
średnicy min. 

150mm 

4 koła + 5-te koło 
kierunkowe – 10 pkt 

 

4 koła – 0 pkt. 

 

36. 
Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół 
umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia 
łóżka od strony nóg pacjenta 

TAK  
 

37. Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania  TAK   

38. 
Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 135 
mm i na długości min. 1500 mm, aby umożliwić 
swobodny najazd podnośnika chorego 

TAK  
 

39. 
Tworzywowe szczyty łóżka wyjmowane z gniazd 
ramy leża. 

TAK  
 

40. 

Rama leża wyposażona w: 
- krążki  odbojowe w narożach leża, 
- sworzeń wyrównania potencjału, 
- poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach 
leża, w okolicy szczytu nóg 
- cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na 
płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch 
stron leża   

TAK  

 

41. 
Możliwość montażu wieszaka kroplówki w 
czterech narożach ramy leża 

TAK  
 

42. Dopuszczalne obciążenie robocze min. 250 kg TAK   

43. 

Elementy wyposażenia łóżka: 
- materac o grubości 120 mm w tkaninie 
nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, 
antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, 
nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany 
wymiarowo do łóżka – 30 szt. 
- wieszak kroplówki z min. 4 chromowanymi 
haczykami – 30 szt. 
-  uchwyt ręki – 30 szt. 
-  półka na pościel – 30 szt.  

TAK  

 

44. 
Powierzchnie łóżka odporne na środki 
dezynfekcyjne 

TAK  
 

45. 
Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do 
Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych 
(dostarczyć wraz z dostawą) 

TAK  
 

46. 

Dokumenty (raporty techniczne, karty 
charakterystyki itp.) potwierdzające 
antybakteryjność lakieru i tworzywa (dostarczyć 
wraz z dostawą) 

TAK  

 

Informacje dodatkowe 

47. 
Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych 
dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych 
punktów serwisowych na terenie Polski 

TAK podać  
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48. 

Przewidywany roczny koszt brutto okresowego 
przeglądu aparatu wykonywanego zgodnie z 
zaleceniem producenta po upływie gwarancji, 

(szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu 
składania oferty, uwzględniająca wymianę części 
zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu) 

TAK podać  

49. 
Częstotliwość wykonywania wymaganych lub 
zalecanych przez producenta przeglądów 
technicznych. 

TAK podać  
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Ozn. postępowania 21/ZP/2021 załącznik nr 3 do SWZ 

 

WŁAŚCIWOŚCI 

TECHNICZNO – UŻYTKOWE 

 

Pakiet nr 2 –– Dostawa łóżek ortopedycznych 15 kpl. 

 

 

Lp. Wymagane parametry i warunki 
Parametr 

wymagany 
Punktacja 

Parametr 

oferowany 

1 2 3 4 5 

1. 
Łóżko wytworzone w antybakteryjnej  technologii 
(w częściach tworzywowych i lakierze) - 
fabrycznie nowe. Rok produkcji 2021.  

TAK  
 

2. 

Zasilanie 230V~ 50/60Hz 
Maksymalny pobór mocy 380VA / 230 V 
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II 
Typ części aplikacyjnej B 
Stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-
X4 
Przewód zasilający skręcany 

TAK  

 

3. 
Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub 
opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 
1000 mm  

TAK  
 

4. Całkowita długość łóżka 2250 mm ± 30 mm  TAK   

5. Długość leża (segmentów): min. 1950 mm TAK   

6. Szerokość leża (segmentów): min. 850 mm TAK   

7. Wydłużenie leża min. 280 mm 

>300mm - 10 pkt 

 

Od 280mm d 300 - 0 
pkt. 

 

8. 

Sterowanie następującymi funkcjami łóżka: 
zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia 
pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja 
autokontur 

TAK 

ręczny pilot 
przewodowy – 10 

pkt. 

 

sterowanie na 
bocznych barierkach 

– 0 pkt 

 

9. 
Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją 
krzesła kardiologicznego  

TAK   

10. Leże łóżka podparte na konstrukcji pantografowej TAK   

11. 
Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema 
segmentami ruchomymi  

TAK   

12. Elektryczna regulacja wysokości leża  TAK   

Producent, miejsce 
produkcji: 

 

Nazwa, typ, model 
urządzenia 

 Rok 
produkcji: 
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13. 
Minimalna wysokość leża od podłogi 380 mm ± 
20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której 
spoczywa materac  

TAK  
 

14. 
Maksymalna wysokość leża od podłogi 810 mm ± 
20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której 
spoczywa materac. 

TAK  
 

15. 
Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie 
od 0o do 70o ± 3°  

TAK   

16. 
Elektryczna regulacja pozycji  Trendelenburga: 
16o ± 3°.  

TAK   

17. 
Elektryczna regulacja pozycji anty – 
Trendelenburga: 17o ± 3°. 

TAK   

18. 
Elektryczna regulacja funkcji autokontur - 
jednoczesne uniesienia części plecowej do 70o ± 
3° oraz  segmentu uda  do 40o ± 3° 

TAK  
 

19. 
Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 
0o   do 40o ± 3° 

TAK   

20. Funkcja autoregresji oparcia pleców  Min.100 mm 

> 110 mm -10 pkt. 

 

Od 100 do 110 mm 
– 0 pkt. 

 

21. 

System autoregresji totalnej (oparcie pleców + 
segment udowy) min. 165 mm zmniejszający 
ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości 
udowej.  

TAK  

 

22. 
Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący 
umieszczony na szczycie od strony nóg pacjenta 
(z możliwością zdjęcia go ze szczytu).  

TAK  
 

23. 

Następujące pozycje leża uzyskiwane 
automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu 
odpowiedniego przycisku na panelu centralnym: 
- pozycja krzesła kardiologicznego 
- pozycja antyszokowa 
- pozycja do badań 
- pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża 
wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda 
unoszą się) 
- pozycja zerowa (elektryczny CPR) 

TAK  

 

24. 

Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do 
sterowania następującymi funkcjami łóżka: 
zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia 
pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja 
autokontur, przechyły wzdłużne leża 

TAK  

 

25. 
Selektywne blokowanie na panelu centralnym 
funkcji elektrycznych  

TAK   

26. 
Segment podudzia regulowany za pomocą 
mechanizmu zapadkowego 

TAK   

27. 
Poręcze boczne tworzywowe, podwójne, 
wytworzone z tworzywa. 

TAK   

28. 
Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej 
długości leża.  

TAK   

29. 
Zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy 
dokonywane jedną ręką. 

TAK   

30. 

Górna powierzchnia poręczy bocznych w części 
udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad 
górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować 
ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta 

TAK/NIE 
TAK -10 pkt. 

NIE -0 pkt. 

 



 

39 

 

 

31. 
Wbudowany akumulator wykorzystywany do 
sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku 
zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta 

TAK  
 

32. 

Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej 
lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z 
technologią powodującą hamowanie namnażania 
bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą 
być integralną zawartością składu lakieru. 

Technologia 
antybakteryjna 

Nanotechnologia 
srebra – 10 pkt 

 
Inna technologia 

antybakteryjna – 0 
pkt 

 

33. 
Segmenty leża wypełnione odejmowanymi 
płytami laminatowymi,  przeziernymi dla 
promieniowania RTG  

TAK  
 

34. 
Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego 
poziomowania (CPR)  z obu stron leża.  

TAK   

35. 
4 koła o średnicy min. 150 mm  zaopatrzone w 
mechanizm centralnej blokady. Koła z 
tworzywowymi osłonami. 

Min. 4 koła o 
średnicy min. 

150mm 

4 koła + 5-te koło 
kierunkowe – 10 pkt 

 

4 koła – 0 pkt. 

 

36. 
Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół 
umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia 
łóżka od strony nóg pacjenta 

TAK  
 

37. Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania  TAK   

38. 
Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 135 
mm i na długości min. 1500 mm, aby umożliwić 
swobodny najazd podnośnika chorego 

TAK  
 

39. 
Tworzywowe szczyty łóżka wyjmowane z gniazd 
ramy leża. 

TAK   

40. 

Rama leża wyposażona w: 
- krążki  odbojowe w narożach leża, 
- sworzeń wyrównania potencjału, 
- poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach 
leża, w okolicy szczytu nóg 
- cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na 
płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch 
stron leża   

TAK  

 

41. 
Możliwość montażu wieszaka kroplówki w 
czterech narożach ramy leża 

TAK   

42. Dopuszczalne obciążenie robocze min. 250 kg TAK   

43. 

Elementy wyposażenia łóżka: 
- materac o grubości 120 mm w tkaninie 
nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, 
antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, 
nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany 
wymiarowo do łóżka – 15 szt. 
- rama wyciągowa – 15 kpl. 
- wieszak kroplówki z min. 4 chromowanymi 
haczykami – 15 szt. 
-  uchwyt ręki – 15 szt. 
-  półka na pościel – 15 szt.  

TAK  

 

44. 
Powierzchnie łóżka odporne na środki 
dezynfekcyjne 

TAK   

45. 
Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do 
Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych 
(dostarczyć wraz z dostawą) 

TAK  
 

46. 

Dokumenty (raporty techniczne, karty 
charakterystyki itp.) potwierdzające 
antybakteryjność lakieru i tworzywa (dostarczyć 
wraz z dostawą) 

TAK  
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Informacje dodatkowe 

47. 
Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych 
dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych 
punktów serwisowych na terenie Polski 

TAK podać  

48. 

Przewidywany roczny koszt brutto okresowego 
przeglądu aparatu wykonywanego zgodnie z 
zaleceniem producenta po upływie gwarancji, 
(szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu 
składania oferty, uwzględniająca wymianę części 
zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu) 

TAK podać  

49. 
Częstotliwość wykonywania wymaganych lub 
zalecanych przez producenta przeglądów 
technicznych. 

TAK podać  
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Ozn. Postępowania 21/ZP/2021 załącznik nr 3 do SWZ 

 

WŁAŚCIWOŚCI 

TECHNICZNO – UŻYTKOWE 

 

Pakiet nr 3 – Dostawa łóżek manualnych (54 kpl.) 
 

Producent, miejsce 
produkcji: 

 

Nazwa, typ, model 
urządzenia 

 Rok 
produkcji: 

 

 

Lp. Wymagane parametry i warunki 
Parametr 

wymagany 
Punktacja 

Parametr 

oferowany 

1 2 3 4 5 

Parametry ogólne 

1. Łóżko fabrycznie nowe. Rok produkcji 2021. TAK   

2. 
Szerokość całkowita z odbojami: 970 mm (± 20 
mm) 

TAK  
 

3. 
Szerokość całkowita z poręczami bocznymi: max 
1020 mm 

TAK  
 

4. 
Długość całkowita z odbojami: 2200 mm (± 20 
mm) 

TAK  
 

5. Wysokość leża od podłogi: 500 mm (± 20 mm) TAK   

6. 
Łóżko z ramą zewnętrzną, wewnątrz której 
znajdują się dwa segmenty leża 

TAK/NIE 

TAK- 10 pkt. 

 

NIE- 0 pkt 

 

7. 

Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej 
lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z 
technologią powodującą hamowanie namnażania 
bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą 
być integralną zawartością składu lakieru. 

Technologia 
antybakteryjna 

Nanotechnologia 
srebra – 10 pkt 

 
Inna technologia 

antybakteryjna – 0 
pkt 

 

8. 
Leże podzielone na dwie sekcje w tym ruchome 
oparcie pleców  

TAK  
 

9. 
Segmenty leża wypełnione siatką metalową 
lakierowaną proszkowo. 

TAK   

10. 
Siatka w leżu (do każdego segmentu) montowana 
na stałe. 

TAK 
  

11. 
Ręczna regulacja oparcia pleców za pomocą 
sprężyny gazowej w zakresie do 70O (± 5 O) 

TAK 
  

12. 

Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min 125 
mm z czego 2 mają posiadać blokadę jazdy i 
obrotu 

TAK 
  

13. 
Tworzywowe szczyty łóżka wyjmowane z gniazd 
ramy leża..  

TAK 
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14. Łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe TAK  

 

15. 
Łóżko wyposażone w haczyki do zawieszania 
woreczków (po 2 szt. na jedną stronę) 

TAK  

 

16. 

Możliwość montażu do łóżka poręczy bocznych, 
wieszaka kroplówki, podwójnej ramy wyciągowej, 
wieszaków na kaczkę i basen, uchwytu ręki. 
Wyposażenie, które ma być objęte ofertą zostało 
wyspecyfikowane w punkcie 17.    

TAK  

 

17. Dopuszczalne obciążenie min. 170 kg  TAK   

18. 

Elementy wyposażenia łóżka: 
1. materac w tkaninie nieprzemakalnej, 
paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, 
trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla 
roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 54 
szt. 
2. Poręcze wykonane  z 3 profili stalowych o 
średnicy 25 mm składane wzdłuż ramy leża. 
Poręcze montowane w tulejach z zatrzaskami 
znajdującymi się pod leżem. Montaż i demontaż 
poręczy bez użycia jakichkolwiek pokręteł, 
narzędzi. Poręcze zapewniające możliwość 
przekładania ich pomiędzy łóżkami bez 
konieczności używania jakichkolwiek narzędzi, 
pokręteł, śrub, wsuwane do gniazd pod ramą leża 
– 54kpl. 
3. wieszak kroplówki z min. 4 chromowanymi 
haczykami – 54 szt. 
4. Uchwyt ręki – 54 szt. 
5. Półka na pościel – 54 szt. 

TAK  

 

19. 
Powierzchnie łóżka odporne na środki 
dezynfekcyjne 

TAK  
 

20. 
Dokument potwierdzający antybakteryjność 
lakieru (dostarczyć wraz z dostawą) 

TAK  
 

21. 

Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do 
Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych 
(dostarczyć wraz z dostawą). 

TAK  
 

Informacje dodatkowe 

22. 

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

TAK podać  

 

 



 

Ozn. Postępowania 21/ZP/2021 załącznik nr 3 do SWZ 

 

WŁAŚCIWOŚCI 

TECHNICZNO – UŻYTKOWE 

 

Pakiet nr 4 – Dostawa szafek przyłóżkowych z blatem bocznym 74 kpl. 
 

Producent, miejsce 
produkcji: 

 

Nazwa, typ, model 
urządzenia 

 Rok 
produkcji: 

 

 

Lp. Wymagane parametry i warunki 
Parametr 

wymagany 
Punktacja 

Parametr 
oferowany 

1 2 3 4 5 

1. Szafka fabrycznie nowa. Rok produkcji 2021. TAK   

2. 
Szafka z możliwością dostawiania do łóżka po 
lewej lub prawej stronie 

TAK  
 

3. Szerokość szafki: 490 mm (± 30 mm) TAK   

4. Głębokość szafki: 370 mm (± 30 mm) TAK   

5. Wysokość blatu: 850 mm (± 20 mm) TAK   

6. 
Dodatkowy blat boczny, chowany do boku szafki,  
z regulacją wysokości i kąta nachylenia   

TAK  
 

7. 
Konstrukcja zespołu zmiany wysokości blatu 
bocznego lakierowana, poruszająca się w 
lakierowanych proszkowo prowadnicach 

TAK  
 

8. 
Regulacja wysokości blatu bocznego : 750 – 1080 
mm (± 20 mm) 

TAK  
 

9. 
Przechył blatu w zakresie od min. -30˚ do min. 
+30˚ 

TAK  
 

10. Szerokość blatu bocznego min. 550 mm TAK   

11. Głębokość blatu bocznego min. 340 mm TAK   

12. 

Blaty szafki wykonane z tworzywa z użyciem 
technologii powodującej hamowanie namnażania 
się bakterii i wirusów, odpornego na środki 
dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Dodatek 
antybakteryjny musi być integralną zawartością 
składu tworzywa. 

Technologia 
antybakteryjna 

Nanotechnologia 
srebra – 10 pkt. 

 
Inna technologia 
antybakteryjna – 

0 pkt. 

 

13. 
Blaty profilowane z wypukłą krawędzią 
zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się 
płynów na podłogę 

TAK  
 

14. 
Konstrukcja szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki 
wykonane z blachy stalowej  ocynkowanej 
lakierowanej proszkowo . 

TAK  
 

15. Skrzynka szafki z wyposażeniem  
Min. półka + 
pojedyncze 
drzwiczki 

półka + dwoje 
drzwiczek – 10 pkt. 

 
półka + pojedyncze 

drzwiczki – 0pkt. 
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16. 
Szuflada i drzwiczki wyposażone 
w ergonomiczny uchwyt do otwierania. 

ergonomiczny 
uchwyt 

uchwyt wykonany z 
anodowanego stopu 
aluminiowego – 10 

pkt. 
 

uchwyt wykonany z 
innego materiału – 

0 pkt. 

 

17. 
Szuflada wysuwana wyposażona w ogranicznik 
eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w 
wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład  

Min. szuflada 
jednostronnie 

wysuwana 

szuflada 
dwustronnie 

wysuwana – 10 pkt. 
 

szuflada 
jednostronnie 

wysuwana – 0 pkt. 

 

18. 
Szafka  przejezdna z blokadą dwóch kół 
wykonanych z tworzywa 

TAK  
 

19. 
Powierzchnie szafki odporne na środki 
dezynfekcyjne 

TAK  
 

20. 
Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do 
Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych 
(dostarczyć wraz z dostawą) 

TAK  
 

21. 

Dokumenty (raporty techniczne, karty 
charakterystyki itp.) potwierdzające 
antybakteryjność lakieru i tworzywa (dostarczyć 
wraz z dostawą) 

TAK  

 

Informacje dodatkowe 

22. 
Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych 
dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych 
punktów serwisowych na terenie Polski 

TAK podać  

 

 



 

Ozn. Postępowania 21/ZP/2021 załącznik nr 3 do SWZ 

 

WŁAŚCIWOŚCI 

TECHNICZNO – UŻYTKOWE 

 

Pakiet nr 5 – Dostawa szafek przyłóżkowych bez blatu bocznego 35 kpl. 
 

Producent, miejsce 
produkcji: 

 

Nazwa, typ, model 
urządzenia 

 Rok 
produkcji: 

 

 

Lp. Wymagane parametry i warunki 
Parametr 

wymagany 
Punktacja 

Parametr 
oferowany 

1 2 3 4 5 

1. Szafka fabrycznie nowa. Rok produkcji 2021. TAK   

2. 
Szafka z możliwością dostawiania do łóżka po 
lewej lub prawej stronie 

TAK  
 

3. Szerokość szafki: 490 mm ( ± 30 mm ) TAK   

4. Głębokość szafki: 370 mm ( ± 30 mm ) TAK   

5. Wysokość blatu: 850 mm ( ± 20 mm) TAK   

6. Wkład boczny wykonany z tworzywa  TAK   

7. 
Chromowane pręty zabezpieczające przedmioty 
umieszczone w bocznym wkładzie 

TAK  
 

8. 

Blaty szafki wykonane z tworzywa z użyciem 
technologii powodującej hamowanie namnażania 
się bakterii i wirusów, odpornego na środki 
dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Dodatek 
antybakteryjny musi być integralną zawartością 
składu tworzywa. 

Technologia 
antybakteryjna 

Nanotechnologia 
srebra – 10 pkt. 

 
Inna technologia 
antybakteryjna – 

0 pkt. 

 

9. 
Blat profilowany z wypukłą krawędzią zewnętrzną 
ograniczającą możliwość zlewania się płynów na 
podłogę 

TAK  
 

10. 
Konstrukcja szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki 
wykonane z blachy stalowej  ocynkowanej 
lakierowanej proszkowo. 

TAK  
 

11. Skrzynka szafki z wyposażeniem  
Min. półka + 
pojedyncze 
drzwiczki 

półka + dwoje 
drzwiczek – 10 pkt. 

 
półka + pojedyncze 

drzwiczki – 0pkt. 

 

12. 
Szuflada i drzwiczki wyposażone 
w ergonomiczny uchwyt do otwierania. 

ergonomiczny 
uchwyt 

uchwyt wykonany z 
anodowanego stopu 
aluminiowego – 10 

pkt. 
 

uchwyt wykonany z 
innego materiału – 0 

pkt. 
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13. 
Szuflada wysuwania wyposażona w ogranicznik 
eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w 
wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład  

Min. szuflada 
jednostronnie 

wysuwana 

szuflada 
dwustronnie 

wysuwana – 10 pkt. 
 

szuflada 
jednostronnie 

wysuwana – 0 pkt. 

 

14. 
Szafka  przejezdna z blokadą dwóch kół 
wykonanych z tworzywa 

TAK  
 

15. 
Powierzchnie szafki odporne na środki 
dezynfekcyjne 

TAK  
 

16. 
Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do 
Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych 
(dostarczyć wraz z dostawą) 

TAK  
 

17. 

Dokumenty (raporty techniczne, karty 
charakterystyki itp.) potwierdzające 
antybakteryjność lakieru i tworzywa (dostarczyć 
wraz z dostawą) 

TAK  

 

Informacje dodatkowe 

18. 
Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych 
dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych 
punktów serwisowych na terenie Polski 

TAK podać  
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Ozn. Postępowania 21/ZP/2021 załącznik nr 4 do SWZ 

 

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców  …………………………………………………………………………………………………………          

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

Adres ………………………………………………………………………………………………… 

REGON ………………………………………………… 

NIP ……………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU  

(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa)) 

 

Dotyczy postępowania pn: 

Nazwa 
postępowania 

Dostawa i montaż łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych dla 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Proszowicach.  

Znak sprawy 21/ZP/2021 

 

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 108 ust 1 pkt. 1-6 ustawy.  

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych powyżej). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 
podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………… 

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

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. 

 

 



 

Ozn. Postępowania 21/ZP/2021 załącznik nr 5 do SWZ 

Dotyczy Pakietu nr 1 i 2 

UMOWA NR …………….. 

 

Zawarta  w Proszowicach w dniu  …………-…. r. pomiędzy firmą: 

………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”,  

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………… 

a 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, adres ul. Kopernika 13, 32-
100 Proszowice 
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Proszowicach, XIII 
Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000003923, NIP: 6821436049 oraz REGON: 000300593 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez: 

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

 
Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie podstawowym na Dostawę i montaż łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych dla 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2019 roku poz. 2019) 
(zwanej dalej „Pzp”, Prawo zamówień publicznych ). 

 

§1 
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu sprzętu medycznego 

objętego pakietem nr … zwanego w dalszej treści umowy „towarem”, a szczegółowo określonego 
w załączniku do niniejszej umowy i stanowiącego jej integralną część. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania i uruchomienia, montażu (jeśli towar będzie 
dostarczony w częściach) towaru w miejscu jego użytkowania, wskazanym przez Zamawiającego, 
co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo odbiorczym podpisanym przez strony. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia, wskazanego przez Zamawiającego personelu w 
zakresie obsługi towaru w następującym zakresie: szkolenie z obsługi towaru dla min. 8 osób. 
Szkolenie zakończy się sprawdzianem jego skuteczności. Przeprowadzenie szkolenia zostanie 
potwierdzone protokołem podpisanym przez strony. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności określonych w § 1 w terminie do: ………… dni 
od dnia podpisania umowy. 

2. Dostawa odbędzie się do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
3. Wykonawcę obciążają koszty dostawy i wydania towaru, w tym w szczególności koszty opakowania 

oraz ubezpieczenia za czas przewozu, rozładunku, dostosowania pomieszczeń, montażu i 
przeszkolenia. 

4. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie 
dostawy. Zawiadomienia dokonuje się faksem lub pisemnie. 

5. Za wszelkie uszkodzenia powstałe podczas dostawy, dostosowania pomieszczeń, montażu i 
uruchomienia towaru odpowiada Wykonawca 
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§ 3 
1. Odbiór towaru potwierdzony będzie protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez 

uprawnione osoby, reprezentujące strony umowy. 
2. Wraz z odbiorem towaru Wykonawca wyda Zamawiającemu oryginały niezbędnych dokumentów 

związanych z przedmiotem umowy, w tym w szczególności wszelkie instrukcje i karty gwarancyjne. 
Niewydanie dokumentów może być podstawą odmowy podpisania protokołu zdawczo-
odbiorczego przez Zamawiającego. 

3. Podstawę do wystawienia faktury i jej zapłaty stanowi oryginał protokołu zdawczo-odbiorczego 
oraz protokołu z instalacji i uruchomienia oraz protokołu ze sprawdzianu skuteczności szkolenia, 
które zostaną załączone do faktury. 

 
§ 4 

1. Wartość umowy brutto wynosi ……. (słownie: ………….). 
2. Wartość umowy brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

jakie będzie musiał ponieść, a w szczególności koszt dostawy, sprzętu, instalacji – uruchomienia, 
przeprowadzenia szkolenia, podatek VAT oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych 
przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu tymi podatkami, a także inne opłaty i podatki (np. 
cło) oraz koszty wszelkich zobowiązań wynikających z postanowień umowy, w tym wszelkie opusty 
i rabaty. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności w terminie do 30 dni licząc od daty 
dostarczenia, instalacji i uruchomienia towaru potwierdzonego protokołem, oraz protokołem z 
przeszkolenia personelu o którym mowa, a także otrzymania faktury wystawionej zgodnie z 
warunkami niniejszej umowy, wraz z dołączonymi oryginałami protokołów. 

4. Zapłata należności dokonana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane na 
fakturze VAT. 

5. Za termin zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za odbiór i podpisanie protokołu są: 

…………………….. 
…………………….. 
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: 
Pan/Pani …………………………. 

 
§ 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. miesięcznej gwarancji na towar na zasadach zgodnych z 
wydaną przez Wykonawcę kartą gwarancyjną (załącznik nr 6 do SWZ), z zastrzeżeniem odmiennych 
postanowień niniejszej umowy. 

2. Bieg okresu udzielonej gwarancji liczy się od dnia dokonania instalacji i uruchomienia 
potwierdzonego protokołem z instalacji i uruchomienia. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 
1) wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną dostarczonego towaru 
2) usunięcie wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym i stwierdzonych w toku 

czynności odbioru pogwarancyjnego. 
4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek we wskazanym w karcie gwarancyjnej terminie 

Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie zapisami niniejszej umowy lub skorzystać z 
uprawnień, o których mowa w § 6 ust. 4. 

5. Z momentem zakończenia okresu gwarancji zostanie dokonany odbiór pogwarancyjny 
potwierdzony protokołem odbioru pogwarancyjnego podpisanym przez strony. 

 
§ 6 
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1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące 
w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn 
tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa wraz z upływem okresu gwarancji. 
3. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli 

Zamawiający zgłosi pisemnie Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi. 
4. Nieusunięcie przez Wykonawcę wad w określonym w karcie gwarancyjnej terminie uprawnia 

Zamawiającego do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim w całości na koszt Wykonawcy bez 
utraty uprawnień wynikających z rękojmi czy gwarancji, po uprzednim pisemnym wezwaniu 
Wykonawcy do usunięcia wady i wyznaczenia terminu do wykonania naprawy lub wymiany. W 
takim przypadku, niezależnie od pokrycia kosztów usunięcia wad, Zamawiający obciąży 
Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia przez 
Zamawiającego z żądaniem zapłaty kary. 

5. Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu 
gwarancji. 

6. Wszelkie naprawy gwarancyjne skutkują przedłużeniem okresu gwarancyjnego o czas napraw i 
odpowiednio wydłużają okres rękojmi. 

 
§ 7 

1.  Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub zakończenie realizacji przedmiotu umowy opóźnia się z winy 
Wykonawcy albo, jeżeli realizacja przedmiotu umowy następuje w sposób wadliwy lub sprzeczny 
z umową, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia. 

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia 
także w przypadku, gdy wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie naprawcze 
lub w przypadku likwidacji działalności Wykonawcy również w razie likwidacji w celu 
przekształcenia lub restrukturyzacji. 

3.  Oświadczenie o rozwiązaniu umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 8 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy: 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
zgodnie z art. 456 ust.1 pkt 1) ustawy, 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy, 
b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, 
której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy. 
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4. W przypadku zwłoki w wykonaniu Umowy przekraczającej 14 dni kalendarzowych, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub od niezrealizowanej części Umowy. 

 
§ 9 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
1) naliczenia kar w wysokości 0,3 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, 
2) naliczenia kar w przypadku przekroczenia czasu naprawy gwarancyjnej w wysokości 0,1 % 

wartości brutto wadliwego sprzętu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w naprawie, 
3) naliczenia kar w przypadku przekroczenia czasu na wykonanie przeglądu w wysokości 0,1 % 

wartości brutto sprzętu podlegającego przeglądowi za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
w wykonaniu przeglądu, 

4) naliczenia kar w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia 
od umowy z winy Wykonawcy, 

2. Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość należnych kar umownych, strony będą mogły dochodzić 
od siebie odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zgodnie z art. 436 pkt 3 ustawy łączna suma kar, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie 
może przekroczyć 100% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1 Umowy. 

4. Zamawiający może potrącić należności wynikające z kar umownych przy opłacaniu faktury za 
realizację przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę dla Zamawiającego na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 
499 kodeksu cywilnego kwot naliczonych, w przypadku o którym mowa w ust. 1 z przysługującej mu 
od Zamawiającego wierzytelności. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało 
złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inna wadą oświadczenia woli 
skutkującą jego nieważnością. 

6. Zamawiający oświadcza, że wystawi wykonawcy notę obciążeniową zawierającą szczegółowe 
naliczenie kwot w przypadku sytuacji, o której mowa w ust. 1.  

 
§ 10 

Wykonawca nie jest odpowiedzialny za opóźnienia i brak dostawy w przypadku wystąpienia " siły 
wyższej", takiej jak: wojna, pożar, powódź decyzje rządowe, które powstaną po wejściu niniejszej 
umowy w życie, a  powstaną poza kontrolą strony. Strona powołując  się na Siłę Wyższą musi 
powiadomić na piśmie,  w ciągu 15 dni, w formie listu poleconego drugą ze Stron o zaistnieniu Siły 
Wyższej. 
 

§ 11 
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności wynikających z 
niniejszej umowy. 
 

§ 12 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. Wykonawca nie będzie mógł  przenieś wierzytelności  wynikających z niniejszej 
umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakikolwiek prawem  przewidzianej formie. W 
szczególności  wierzytelności nie będzie mogła być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań 
Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytowej, pożyczki). Wykonawca nie może  również  zawrzeć 
umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego z osoba trzecią o wstąpienie w prawa wierzyciela (art. 518 
KC), ani dokonywać żadnej innej czynności  prawnej rodzącej takie skutki. 
 

§ 13 
Spory wynikłe w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Strony zobowiązują się poddać 
rozstrzygnięciu Sądu, właściwego dla Zamawiającego. 
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§ 14 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 



 

Ozn. postępowania 21/ZP/2021 załącznik nr 6 do SWZ 

Dotyczy Pakietu nr 1 i 2 

………………………………….. 

pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

 

KARTA GWARANCYJNA 

(umowa Nr …/……………………….. 

z dnia …….2021 r.) 

 

1. Przedmiot gwarancji 
1) Przedmiotem gwarancji jest ……………………………………….. dostarczony na podstawie umowy nr 

…………………….. 
2) Szczegółowy zakres przedmiotu objętego niniejszą gwarancją określają: 

a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pkt. III); 
b) formularz oferty wraz z załącznikami; 
c) dokumenty dostawy, w tym faktury VAT. 

 

2. Zamawiający 
Nazwa –Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach,  

Adres - ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice 

 

3. Ogólne warunki gwarancji jakości. 
1) Wykonawca oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną urządzenia 

medyczne/urządzenie posiadają konieczne do wprowadzenia do obrotu i używania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uznane certyfikaty i atesty, a ich używanie nie wywiera 
negatywnego wpływu na działanie innych urządzeń, szczególnie urządzeń służących 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wad stwierdzonych i zgłoszonych 
przez Zamawiającego, nieodpłatnego wykonywania obowiązkowych przeglądów 
technicznych i konserwacji, z wymianą części według zaleceń producenta, w okresie trwania 
gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. Ostatni przegląd przeprowadzony będzie w ostatnim 
miesiącu obowiązywania gwarancji. 

3) Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) przystąpienia do dokonywania naprawy w czasie do 72 godzin od zgłoszenia (tzw. czas 

reakcji) awarii mailem  na adres ............................................ (tzw. „czas reakcji”); 
b) usunięcia zgłoszonych wad w ciągu 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia, a w przypadku 

dostarczenia urządzenia zastępczego w terminie nie dłuższym jak 30 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia, 

c) Wykonania przeglądu ciągu 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia lub 20 dni roboczych 
w przypadku dostarczenia na własny koszt, na czas przeglądu, urządzenia zastępczego 
o parametrach nie gorszych, jak urządzenie skierowane do przeglądu, 

d) wymiany urządzenia na nowe po maksymalnie 3 naprawach tego samego podzespołu. 
4) Wykonawca dokonuje napraw gwarancyjnych w siedzibie Zamawiającego lub w przypadku 

braku możliwości wykonania naprawy w siedzibie Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy 
(sprzęt będzie wysłany przesyłką kurierską na koszt i ryzyko Wykonawcy).  

5) W przypadku, gdy usunięcie wady trwa dłużej jak 5 dni roboczych, lub gdy zachodzi 
konieczność dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się 
do dostarczenia na własny koszt, na czas naprawy gwarancyjnej, urządzenia zastępczego o 
parametrach nie gorszych, jak urządzenie skierowane do naprawy. 
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6) Stwierdzenie usunięcia wad nie może nastąpić później niż w ciągu 2 dni od daty 
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 

 

4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 
1) działania siły wyższej albo powstałe wyłącznie z wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby 

trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 
2) szkód wynikłych wyłącznie z winy Zamawiającego, a w szczególności braku należytej 

konserwacji oraz użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z przepisami lub 
zasadami eksploatacji i użytkowania. 

3) zwłoki Zamawiającego w zawiadomieniu Wykonawcy o wykrytej wadzie, jeżeli wada ta 
spowodowała inne wady lub uszkodzenia, których można było uniknąć, gdyby o stwierdzonej 
wadzie zawiadomiono niezwłocznie Wykonawcę.  

 

5. Czas trwania gwarancji 
1) Wykonawca udziela gwarancji, której okres wynosi ….. miesięcy liczony od dnia dokonania 

instalacji i uruchomienia dostarczonego towaru, stwierdzonego protokołem odbioru, 
protokołem z instalacji i uruchomienia i prawidłowo wystawioną fakturą VAT. 

2) Wszelkie naprawy gwarancyjne skutkują przedłużeniem okresu gwarancyjnego dla towaru o 
czas napraw i odpowiednio wydłużają okres rękojmi. 

 

6. Serwis pogwarancyjny 
1) Wykonawca zapewni autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny. 
2) Wykonawca zagwarantuje min. 8-letni okres dostępności części zamiennych od daty upływu 

terminu gwarancji. 
3) Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” w okresie pogwarancyjnym – 

maksymalnie 72 godziny w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie. 
4) Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie – min. 12-mcy. 

 

7. Postanowienia końcowe. 
1) W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu 

usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru 
dokumentacji odbiorczej i instalacyjnej, w tym protokołu odbioru i protokołu uruchomienia i 
instalacji. 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie prac 
związanych z usuwaniem usterek. 

3) Wszelkie czynności w zakresie gwarancji wymagają zachowania formy pisemnej, a w 
przypadku spraw pilnych dopuszcza się komunikację za pomocą faksu. 

 

Warunki gwarancji przyjął: 

 

…………………………………… ………………………… 

(podpis przedstawiciela zamawiającego) (podpis Wykonawcy 

 

Proszowice, dnia…..….2021 r. 

  

Wykonano w 2 egz. 

------------------------- 
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Egz. nr 1 – Zamawiający 

Egz. nr 2 – Wykonawca 



 

Ozn. Postępowania 21/ZP/2021 załącznik nr 7 do SWZ 

Dotyczy Pakietu nr 3, 4 i 5 

UMOWA NR …………….. 

 

Zawarta  w Proszowicach w dniu  …………-…. r. pomiędzy firmą: 

………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”,  

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………… 

a 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, adres 
ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice 
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Proszowicach, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000003923, NIP: 6821436049 

oraz REGON: 000300593 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez: 

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

 
Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie podstawowym na Dostawę i montaż łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych dla 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2019 roku poz. 2019) 
(zwanej dalej „Pzp”, Prawo zamówień publicznych ). 

 

§1 
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu sprzętu medycznego 

objętego pakietem nr … zwanego w dalszej treści umowy „towarem”, a szczegółowo określonego 
w załączniku do niniejszej umowy i stanowiącego jej integralną część. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania i uruchomienia, montażu (jeśli towar będzie 
dostarczony w częściach) towaru w miejscu jego użytkowania, wskazanym przez Zamawiającego, 
co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo odbiorczym podpisanym przez strony. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia, wskazanego przez Zamawiającego personelu w 
zakresie obsługi towaru w następującym zakresie: szkolenie z obsługi towaru dla min. 8 osób. 
Szkolenie zakończy się sprawdzianem jego skuteczności. Przeprowadzenie szkolenia zostanie 
potwierdzone protokołem podpisanym przez strony. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności określonych w § 1 w terminie do ………… dni 
od dnia podpisania umowy. 

2. Dostawa odbędzie się do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
3. Wykonawcę obciążają koszty dostawy i wydania towaru, w tym w szczególności koszty opakowania 

oraz ubezpieczenia za czas przewozu, rozładunku, dostosowania pomieszczeń, montażu i 
przeszkolenia. 

4. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie 
dostawy. Zawiadomienia dokonuje się faksem lub pisemnie. 
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5. Za wszelkie uszkodzenia powstałe podczas dostawy, dostosowania pomieszczeń, montażu i 
uruchomienia towaru odpowiada Wykonawca 

 
§ 3 

4. Odbiór towaru potwierdzony będzie protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez 
uprawnione osoby, reprezentujące strony umowy. 

5. Wraz z odbiorem towaru Wykonawca wyda Zamawiającemu oryginały niezbędnych dokumentów 
związanych z przedmiotem umowy, w tym w szczególności wszelkie instrukcje i karty gwarancyjne. 
Niewydanie dokumentów może być podstawą odmowy podpisania protokołu zdawczo-
odbiorczego przez Zamawiającego. 

6. Podstawę do wystawienia faktury i jej zapłaty stanowi oryginał protokołu zdawczo-odbiorczego 
oraz protokołu z instalacji i uruchomienia oraz protokołu ze sprawdzianu skuteczności szkolenia, 
które zostaną załączone do faktury. 

 
§ 4 

1. Wartość umowy brutto wynosi ……. (słownie: ………….). 
2. Wartość umowy brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

jakie będzie musiał ponieść, a w szczególności koszt dostawy, sprzętu, instalacji – uruchomienia, 
przeprowadzenia szkolenia, podatek VAT oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych 
przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu tymi podatkami, a także inne opłaty i podatki (np. 
cło) oraz koszty wszelkich zobowiązań wynikających z postanowień umowy, w tym wszelkie opusty 
i rabaty. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności w terminie do 30 dni licząc od daty 
dostarczenia, instalacji i uruchomienia towaru potwierdzonego protokołem, oraz protokołem z 
przeszkolenia personelu o którym mowa, a także otrzymania faktury wystawionej zgodnie z 
warunkami niniejszej umowy, wraz z dołączonymi oryginałami protokołów. 

4. Zapłata należności dokonana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane na 
fakturze VAT. 

5. Za termin zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za odbiór i podpisanie protokołu są: 

…………………….. 
…………………….. 
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: 
Pan/Pani …………………………. 

 
§ 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………………….. gwarancji na towar. 
2. Bieg okresu udzielonej gwarancji liczy się od dnia dokonania instalacji i uruchomienia 

potwierdzonego protokołem z instalacji i uruchomienia. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 

1) wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną dostarczonego towaru 
2) usunięcie wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym i stwierdzonych w toku 

czynności odbioru pogwarancyjnego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wad stwierdzonych i zgłoszonych przez 
Zamawiającego, nieodpłatnego wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych i 
konserwacji, z wymianą części według zaleceń producenta, w okresie trwania gwarancji udzielonej 
przez Wykonawcę. Ostatni przegląd przeprowadzony będzie w ostatnim miesiącu obowiązywania 
gwarancji. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) przystąpienia do dokonywania naprawy w czasie do 72 godzin od zgłoszenia (tzw. czas reakcji); 
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2) usunięcia zgłoszonych wad w ciągu 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia, a w przypadku 
konieczności sprowadzenia części z zagranicy, w terminie nie dłuższym jak 10 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia, 

3) wymiany towaru na nowy po maksymalnie 3 naprawach tej samej części. 
6. Wykonawca dokonuje napraw gwarancyjnych w siedzibie Zamawiającego.  
 

§ 6 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące 

w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn 
tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa wraz z upływem okresu gwarancji. 
3. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli 

Zamawiający zgłosi pisemnie Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi. 
4. Nieusunięcie przez Wykonawcę wad w określonym w karcie gwarancyjnej terminie uprawnia 

Zamawiającego do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim w całości na koszt Wykonawcy bez 
utraty uprawnień wynikających z rękojmi czy gwarancji, po uprzednim pisemnym wezwaniu 
Wykonawcy do usunięcia wady i wyznaczenia terminu do wykonania naprawy lub wymiany. W 
takim przypadku, niezależnie od pokrycia kosztów usunięcia wad, Zamawiający obciąży 
Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia przez 
Zamawiającego z żądaniem zapłaty kary. 

5. Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu 
gwarancji. 

6. Wszelkie naprawy gwarancyjne skutkują przedłużeniem okresu gwarancyjnego o czas napraw i 
odpowiednio wydłużają okres rękojmi. 

 
§ 7 

1.  Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub zakończenie realizacji przedmiotu umowy opóźnia się z winy 
Wykonawcy albo, jeżeli realizacja przedmiotu umowy następuje w sposób wadliwy lub sprzeczny z 
umową, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia. 

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia 
także w przypadku, gdy wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie naprawcze 
lub w przypadku likwidacji działalności Wykonawcy również w razie likwidacji w celu 
przekształcenia lub restrukturyzacji. 

3.  Oświadczenie o rozwiązaniu umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 8 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

zgodnie z art. 456 ust.1 pkt 1) ustawy, 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108, 
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c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 

art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, 

której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

4. W przypadku zwłoki w wykonaniu Umowy przekraczającej 14 dni kalendarzowych, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub od niezrealizowanej części Umowy. 

 
§ 9 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
1) naliczenia kar w wysokości 0,3 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, 
2) naliczenia kar w przypadku przekroczenia czasu naprawy gwarancyjnej w wysokości 0,1 % 

wartości brutto wadliwego sprzętu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w naprawie, 
3) naliczenia kar w przypadku przekroczenia czasu na wykonanie przeglądu w wysokości 0,1 % 

wartości brutto sprzętu podlegającego przeglądowi za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
w wykonaniu przeglądu, 

4) naliczenia kar w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia 
od umowy z winy Wykonawcy, 

2. Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość należnych kar umownych, strony będą mogły dochodzić 
od siebie odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zgodnie z art. 436 pkt 3 ustawy łączna suma kar, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie 
może przekroczyć 100% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1 Umowy. 

4. Zamawiający może potrącić należności wynikające z kar umownych przy opłacaniu faktury za 
realizację przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę dla Zamawiającego na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 
499 kodeksu cywilnego kwot naliczonych, w przypadku o którym mowa w ust. 1 z przysługującej mu 
od Zamawiającego wierzytelności. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało 
złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inna wadą oświadczenia woli 
skutkującą jego nieważnością. 

6. Zamawiający oświadcza, że wystawi wykonawcy notę obciążeniową zawierającą szczegółowe 
naliczenie kwot w przypadku sytuacji, o której mowa w ust. 1.  

 
§ 10 

Wykonawca nie jest odpowiedzialny za opóźnienia i brak dostawy w przypadku wystąpienia "siły 
wyższej", takiej jak: wojna, pożar, powódź decyzje rządowe, które powstaną po wejściu niniejszej 
umowy w życie, a powstaną poza kontrolą strony. Strona powołując  się na Siłę Wyższą musi 
powiadomić na piśmie, w ciągu 15 dni, w formie listu poleconego drugą ze Stron o zaistnieniu Siły 
Wyższej. 
 

§ 11 
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności wynikających z 
niniejszej umowy. 
 

§ 12 
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W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. Wykonawca nie będzie mógł  przenieś wierzytelności  wynikających z niniejszej 
umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakikolwiek prawem  przewidzianej formie. W 
szczególności  wierzytelności nie będzie mogła być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań 
Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytowej, pożyczki). Wykonawca nie może  również  zawrzeć 
umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego z osoba trzecią o wstąpienie w prawa wierzyciela (art. 518 
KC), ani dokonywać żadnej innej czynności  prawnej rodzącej takie skutki. 
 

§ 13 
Spory wynikłe w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Strony zobowiązują się poddać 
rozstrzygnięciu Sądu, właściwego dla Zamawiającego. 
 

§ 14 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 
 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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