
 
SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro 
prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z póź. zm., zwaną dalej ustawą PZP) 
na: 

 
DOSTAWĘ ŁÓŻEK INTENSYWNEJ OPIEKI DLA SPECJALISTYCZNEGO  SZPITALA  

MIEJSKIEGO  im. MIKOŁAJA  KOPERNIKA w TORUNIU. 
 

Zamawiający:  
Specjalistyczny Szpital Miejski im.M.Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19,  

87-100 Toruń, 
telefon (56) 61 00 319, fax. (56) 61 00 306 lub (56) 655 75 30, dzp@med.torun.pl 

NIP 8972076803, REGON 870252274 
KRS 0000002564 (do pobrania ze strony https://ems.ms.gov.pl) 

Rejestr Wojewody 000000002435 (do pobrania ze strony http://rpwdl.csioz.gov.pl) 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek intensywnej opieki wraz z wyposażeniem dla 

Specjalistycznego  Szpitala  Miejskiego  im. Mikołaja  Kopernika w Toruniu. Dokładny opis 
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, który stanowi również formularz cenowy. 
Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania zasadnicze odnoszące się do tego 
produktu. CPV: 33192120-9.  

1.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
1.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składnia ofert częściowych.  
1.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
1.6.Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 prawo zamówień 

publicznych oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 
1.7.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których  mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

prawo zamówień publicznych.  
1.8. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej. 
 
2. Termin realizacji zamówienia:  
Dostawa w terminie do 28 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
3.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
3.1.  nie podlegają  wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.  
3.2.  spełniają warunki, dotyczące:  
3.2.1.  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 
3.2.2.  sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w 
tym zakresie. 
3.2.3.   zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w 
tym zakresie. 
3.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  
3.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
3.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
3.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 



poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że                        
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  
3.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 
którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków 
udziału  w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający 
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a  ust. 1 
ustawy PZP.  
3.8. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona 
oferta spełniać musi następujące wymagania: 
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą 
udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy oraz każdy z 
Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 
b) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą 
występującym jako pełnomocnik. 

 
4.  Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę: 
4.1. Składane wraz z ofertą: 
4.1.1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 3, wypełniony załącznik nr 1,  
4.1.2. Oświadczenia: 
- oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
pkt 12-23 ustawy – załącznik nr 4, 
4.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej,  o  której  
mowa  w  art.  24 ust. 1 pkt 23  ustawy  PZP.   Wraz  ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 5. 
4.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na 
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 
25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, tj: 
4.3.1. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
4.3.2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym  należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda 
dokumentów, które określają w szczególności: 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują 
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
4.3.3.  W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w § 2, § 5 i § 8  rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia , w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 
bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 
wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 



4.3.4. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 
2, § 5 i § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, które pozostają w dyspozycji zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 
dokumentów, przechowywanych przez zamawiającego stosownie do dyspozycji art. 97 ust. 1 ustawy, 
zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, 
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile  są one aktualne. 
4.3.5. Oświadczenie wykonawcy jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom i 
podanie firm podwykonawców (o ile dotyczy). 
 
5.Podstawy wykluczenia z postępowania 
5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się zgodnie z art. 24 ust. 1 PZP: 
1-11) – warunki uchylone, 
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia;  
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:                             
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a,                          
art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. 
zm.)  lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny,  
c) skarbowe,  
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 769); 
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 
13;  
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek                     
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami 
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, 
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane                             w 
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w 
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się                        



o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844                     
i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się                     
o zamówienia publiczne;  
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia                            
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                       
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.” 
5.2. Wykluczenie wykonawcy następuje: 
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba,                   
o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1                    
pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony 
inny okres wykluczenia;  
2) w przypadkach, o których mowa: a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp,                             
gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 
ust. 1 pkt 13 lit. d, b) w ust. 1 pkt 15, c) w ust. 5 pkt 5–7 ustawy Pzp – jeżeli nie upłynęły 3 lata          
od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia                            
w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;  
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp, jeżeli 
nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;                                      
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres,                         
na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;                                         
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres 
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  
1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20                      
lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego  nie stosuje się, jeżeli 
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 
2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie                         
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.  
3.W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w 
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający 
wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 
4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu:  
1) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy 



Pzp.  
6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,                        
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:  
1) zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a                    
ust. 1 ustawy Pzp.  
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,  oświadczenie składa 
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,                           
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 
8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 
aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
9. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej 
ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w 
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 
udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 
10. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
11. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.  
12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 
 
6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z 
Wykonawcami. 
6.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  
i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, 
za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 
2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) na adres  dzp@med.torun.pl.  
W przypadku korespondencji kierowanej drogą faksową lub elektroniczną każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 
6.2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Specjalistyczny Szpital Miejski 
im.M.Kopernika Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 032 – kancelaria szpitala. 
6.3. Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: 56 61 00 306 lub 56 655 75 
30.  
6.4. Wykonawca zobowiązany jest podać w „FORMULARZU OFERTY”  numer faksu i adres e-mail, 
na który Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję w formie faksowej lub drogą 
elektroniczną. W przypadku zaniechania tego obowiązku, Zamawiający żąda, aby Wykonawca 
niezwłocznie po złożeniu oferty, przekazał Zamawiającemu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną 
numer faksu lub adres e-mail. W sytuacji awarii (zmiany, itp.) wskazanego numeru lub adresu e-mail, 



Wykonawca zobowiązany jest  niezwłocznie podać w formie jak wyżej, zastępczy numer faksu lub 
adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł kierować korespondencję. 
6.5. Ofertę  składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  Zamawiający nie wyraża zgody 
na złożenie oferty w postaci elektronicznej.  
6.6.  Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są: 
Pani Elżbieta Onoszko,  
Pani Anna Wiczanowska,  
Pan Krzysztof Wierzbowski,  
Pani Maria Jaraczewska 
– fax (56) 61 00 306 lub (56) 655 75 30, e-mail: dzp@med.torun.pl. 
6.7. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 
6.8.  Pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego mogą być przekazywane pisemnie, faksem 
lub drogą elektroniczną. 
6.9.  Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, 
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz 
zamieszcza wyjaśnienie na stronie internetowej (www.med.torun.pl) 
6.10. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez 
Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji i zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
zamawiającego. 
Jeżeli zamawiający nie może udostępnić zmiany SIWZ na stronie internetowej zmiana ta zostanie 
niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom,  którym przekazano specyfikację. 
 
7.  Wadium 
7.1. Brak. 
 
8.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
8.1. Brak. 
 
9.  Okres związania ofertą 
9.1. Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 
związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
9.2. Termin związania z ofertą jest określony w formularzu oferty – Załącznik nr 1. 
 
10. Sposób przygotowania oferty 
10.1.  Ofertę  składa się w formie pisemnej. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim, 
pismem maszynowym albo inną trwałą techniką oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania 
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania 
oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa w oryginale 
lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez notariusza. 
10.2. Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane. 
10.3. Oświadczenia  dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, 
składane są w oryginale.  Pozostałe  dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa powyżej, 
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem”.  
10.4. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do 
składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 
10.5. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich. 
10.6.  Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
10.7. Wszystkie kartki oferty muszą być spięte lub zszyte w sposób zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty. 
10.8. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym wykonawca 
zobowiązany jest załączyć tłumaczenia tekstów na język polski przez niego poświadczone. 
10.9. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania się w walutach obcych. 



10.10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składnia ofert 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje  stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa oprócz informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 prawo zamówień 
publicznych. Za tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania spełnienia wszystkich 
przesłanek wymienionych powyżej przepisie. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę 
informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, powinien wyodrębnić z oferty dokumenty zawierające te informacje i je dokładnie 
oznaczyć jako: „dokumenty tajne”. Zastrzeżenie informacji, które nie są tajemnicą przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie wyłączeniem zakazu 
ujawnienia informacji. 

11. Termin i miejsce składania ofert 
11.1. Oferty należy składać do dnia  4 czerwca 2018 r. do godziny 10:00 w Specjalistycznym Szpitalu 
Miejskim im.M.Kopernika w Toruniu,  ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 032 – kancelaria 
szpitala. 
11.2. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie. 
 
12. Opakowanie i oznakowanie ofert 
12.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach. Na kopercie powinny 
znajdować się dane Wykonawcy: nazwa, adres, ulica, miejscowość. Koperta powinna być 
zaadresowana do Zamawiającego na adres: Specjalistyczny Szpital Miejski im.M.Kopernika w 
Toruniu, ul. Batorego 17/19,  87-100 Toruń, pok. nr 032 – kancelaria szpitala, oraz powinna 
posiadać następujące oznaczenie: Dostawa łóżek intensywnej opieki – przetarg,  nr sprawy 
SSM.DZP.200.112.2018 
 12.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie i dostarczenie koperty z 
ofertą. 

13. Sposób potwierdzenia złożenia ofert 
13.1. Oferta złożona w kancelarii (pok. nr 032) Specjalistycznego Szpitala Miejskiego 
im.M.Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19,  zostanie potwierdzona, tj. zostanie wpisana na 
ofercie data i godzina jej złożenia. 
13.2. Oferty nadesłane przez pocztę będą kwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich 
dostarczenia przez pocztę do zamawiającego w terminie określonym w pkt. 11.1 niniejszej 
specyfikacji. 
 
14. Wycofanie i zmiana oferty 
14.1.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Wniosek o wycofanie oferty powinien być złożony w formie pisemnej przez osobę uprawnioną przez 
Wykonawcę. Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert. W przypadku zmiany oferty 
wykonawca składa, w miejsce dotychczasowej, nową ofertę. 
 
15. Otwarcie ofert 
15.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 4 czerwca 2018 r. o godzinie 10.15 w 
Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w 
budynku medyczno - administracyjnym, pokój nr 115. 
15.2. Otwarcie ofert jest jawne. 
15.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
Zamawiający ogłasza nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje 
dotyczące ceny oferty oraz informacje zawarte w art. 86 ust. 4 prawo zamówień publicznych. 
15.4. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 prawo zamówień Zamawiający niezwłocznie po 
otwarciu ofert zamieszcza na stornie internetowej.  
15.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień 



dotyczących treści złożonej przez niego oferty, zgodnie z art. 87 prawo zamówień publicznych. 
15.6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
16. Sposób obliczenia ceny oferty 
16.1.Wynagrodzenie to jest równe wynagrodzeniu wynikającemu z formularza cenowego Wykonawcy 
załączonego przez Wykonawcę w ofercie. Wynagrodzenie zawiera podatek VAT.  
16.2. Oferowana cena wynikająca z formularza oferty powinna być podana w formularzu oferty 
cyfrowo i słownie w złotych polskich. 
16.3. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty. 
16.4. Sposób zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku: cena musi być podana z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku, po uprzednim zaokrągleniu drugiej cyfry według zasady zaokrąglania - 
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę o jeden. 
16.5. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku (jeśli tak - Wykonawca przedkłada stosowne oświadczenie). Nie złożenie 
oświadczenia  oznaczać będzie, że złożenie oferty nie prowadzi do powstania u  zamawiającego 
obowiązku podatkowego. 
16.6. Sposób obliczenia ceny ofertowej (ogólna wartość brutto):  
a) cena jedn. netto szt./kpl. x ilość szt./kpl. = wartość netto + należny podatek VAT 
b) Wartość ogólną brutto zamówienia stanowi suma wartości brutto poszczególnych pozycji 
asortymentowych. 
 
17. Kryteria oceny złożonych ofert 
 
cena oferty – 60 % 
jakość – 40%  
 
18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
18.1. Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert przy zastosowaniu podanych w pkt 17 
kryteriów wyłącznie w stosunku do ofert złożonych przez Wykonawców niepodlegających 
wykluczeniu oraz ofert niepodlegających odrzuceniu zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 ustawy. 
18.2 Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone 
w niniejszej specyfikacji. 
18.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych w oparciu o podane kryteria.  
18.4 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 spośród tych 
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty,  do złożenia w 
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
18.5. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty, wg: 
 
Cena: 
                                            cena minimalna (najniższa z cen) 
oferta  oceniana =   -----------------------------------------------------  x  ranga   
                                            cena oferty ocenianej 
 
Maksymalną ilość 60 pkt. otrzyma Wykonawca przedkładający ofertę o najniższej cenie. 
 
 



Jakość: 

                                             oferta oceniana 
oferta  oceniana =  x   -----------------------------------------------------  x  ranga   
                                            oferta najwyżej oceniona 
 
Wykonawca musi wypełnić Załącznik nr 1 w tym – „Parametry oceniane”. Maksymalną ilość 40 
punktów otrzyma Wykonawca przedkładający ofertę o największej liczbie punktów przyznanych za 
parametry oceniane określone w Załączniku nr 1. 
                                                                                                                                                                                                                                                                   
19. Wybór oferty, zawarcie umowy 
19.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183: - w 
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 
dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
19.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 
o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna 
oferta lub zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP. 
19.3 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania 
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 
 
20. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
20.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
2)   wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3)   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o 
których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 
dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 
4) unieważnieniu postępowania 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
20.2. Zamawiający udostępnia  informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 5-7 ustawy na 
stronie internetowej. 
 
21. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści  zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 
21.1. Wymagane warunki umowy określone są w Załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. 
 
22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
22.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz podniósł lub może ponieść szkodę  w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z 
przepisami ustawy czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
- określenia warunków udziału w postępowaniu 
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
- odrzucenia oferty odwołującego, 
- opisu przedmiotu zamówienia 



- wyboru najkorzystniejszej oferty 
22.2. Odwołanie powinno: 
- wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 
przepisami ustawy, 
- zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
- określać żądanie oraz 
- wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
22.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej lub postaci elektronicznej podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego podpisu. Odwołujący 
przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
22.4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób 
22.5. Odwołanie na treść ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 5 dni od dnia jego publikacji 
w BZP, a wobec postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie 
internetowej.  
22.6. Wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5 i 22.4. odwołanie wnosi się w terminie 5 dni 
liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia  
22.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 
dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. 
Zgłoszenie  
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub  
odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu 
otwarcia rozprawy. 
22.8. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze 
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego 
właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem 
Prezesa KIO. 
22.9. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie 
jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne 
z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma 
procesowego.  
22.10. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy. 
 
23. Postanowienia końcowe 
W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie 
przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2164, z póź. zm.) oraz kodeksu cywilnego. 
 
Załączniki:  
 

1. Opis przedmiotu zamówienia / formularz cenowy 
2. Istotne warunki umowy 
3. Formularz oferty 
4. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 12-23 ustawy 
5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

I. Łóżko intensywnej opieki elektryczne z wagą wraz z materacem przeciwodleżynowym i z doposażeniem 

Producent/Firma:…………………………… 

Urządzenie typ/model/nr katalogowy:……………………………… 

Rok produkcji: 2018 r. 

L.p. Parametry - opis Parametr 
wymagany/oceniany 

Parametry 
oceniane/ 
Punktacja 

Parametr 
oferowany/podać

/opisać 

1 Zasilanie 230 V, 50 Hz z diodową sygnalizacją włączenia do sieci  Tak   

2 Wbudowany akumulator do zasilania i sterowania funkcjami łóżka oraz 
wagi podczas transportu i w sytuacjach zaniku napięcia 

Tak   

3 Długość zewnętrzna łóżka –  2200 mm (+/- 50 mm) Tak   

4 Możliwość wydłużania leża o min 100 mm od długości bazowej  Tak, podać  Przedłużenie 
leża 10-25 cm – 0 
pkt 

Przedłużenie 
leża powyżej 25 
cm – 5 pkt 

 

5 Szerokość zewnętrzna łóżka nie więcej niż 1050 mm  Tak   

6 Leże łóżka  4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na 
dwóch szczelnych kolumnach. Leże posiada otwory umożliwiające 
montaż dodatkowego wyposażenia jak wieszaki na kroplówki, 
uchwyty pacjenta 

Tak   

7 Platforma leża  posiada na całej długości „brzegi” o wysokości min 50 
mm dla maksymalnej stabilności umieszczonego na niej materaca lub  
narożniki segmentów oparcia pleców oraz podudzia zakończone 
metalowymi ogranicznikami zabezpieczającymi materac przed 
przemieszczaniem wzdłuż oraz na boki  

Tak, podać      

8 Podstawa łóżka osłonięta jednolitą tworzywową osłoną bez miejsc 
łączenia lub składania  

Tak    

9 Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające łatwy 
dostęp do pacjenta w sytuacjach tego wymagających. Szczyty 
posiadają blokadę na czas transportu  

Tak   

10 Szczyty łóżka posiadają blokadę przed przypadkowym wypadnięciem 
podczas  transportu – blokada aktywowana pokrętłem  

Tak    

11 Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący 
zamocowany na stałe – rozwiązanie zabezpieczające przed 
niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji 
Trendelenburga. 

Tak   

12 Segment pleców przezierny dla promieni  RTG pozwalający na 
wykonywanie zdjęć aparatem RTG w pozycji leżącej i siedzącej 
pacjenta / segment pleców wyposażony w pozycjoner kasety RTG pod 
leżem łóżka  

Tak   

13 Sterowanie elektryczne przy pomocy : 

 Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od 

Tak   



strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu  
 Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg 

posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację 
funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku  

 Sterowników nożnych umożliwiających regulację wysokości  
Panel sterowniczy wyposażony w elektroniczne kontrolki aktywnych, 
zablokowanych funkcji łóżka  

14 Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 400 mm do 800 mm 
(+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i 
zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka”  

Tak   

15 Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  70  +/- 5  Tak   

16 Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 35  +/- 5  Tak   

17 Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy 
panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg 

Tak   

18 Funkcja autoregresji segmentu pleców i uda o parametrach 
niwelujących ryzyko powstawania odleżyn  

Tak   

19 Funkcja redukująca nacisk na brzuch i odcinek lędźwiowy  podczas 
regulacji segmentu  

Tak   

20 Regulacja elektryczna pozycji Anty- i Trendelenburga min.13 – 
sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka 
od strony nóg 

Tak   

21 Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – 
sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim 
piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na 
szczycie łóżka od strony nóg 

Tak   

22 Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i 
opuszczania leża do minimalnej wysokości) z każdej pozycji do 
reanimacji o zwiększonej prędkości – sterowanie przy pomocy jednego 
przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu 
sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg 

Tak   

23 Elektryczna pozycja antyszokowa – sterowanie przy pomocy jednego 
przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu 
sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg 

Tak   

24 Elektryczna pozycja egzaminacyjna – sterowanie przy pomocy 
przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu 
sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg 

Tak   

25 Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych z diodową sygnalizacją stanu 
(na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: 

- regulacji wysokości 

- regulacji części plecowej  

- regulacji części nożnej  

- regulacji pozycji Trendelenburga i anty- 

 Trendelenburga  

- sterowań nożnych 

Tak   

26 Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji w 
sterowaniu w barierkach bocznych poprzez konieczność wciśnięcia 
przycisku aktywującego dostępnego w każdym panelu w barierkach 

Tak   



bocznych 

27 Zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem sterowników nożnych. 
Sterownik zabezpieczony osłoną. Regulacja poprzedzona 
koniecznością podważenia osłony  

Tak   

28 Odłączenie wszelkich regulacji dostępnych w barierkach bocznych nie 
później niż po 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej 
pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność 
świadomego ponownego uruchomienia regulacji) 

Tak, podać  Odłączenie 
regulacji ≤60s – 
5 pkt  

Odłączenie 
regulacji > 60s – 
0 pkt 

 

29 Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie STOP lub 
możliwość blokowania poszczególnych funkcji   

Tak, podać     

30 Mechaniczna funkcja CPR. Dźwignia regulacyjna umieszczona w dolnej 
części segmentu oparcia pleców tak aby była widoczna niezależnie od 
położenia barierek bocznych 

Tak   

31 Alarm dźwiękowy opuszczenia łóżka przez pacjenta sygnalizujący 
sytuację o podwyższonym ryzyku 

Tak    

32 Łóżko wyposażone w precyzyjny system ważenia z wyświetlaczem i 
panelem do sterowania funkcjami wbudowany w konstrukcję łóżka 
pod szczytem  w części nożnej lub w konstrukcję barierek bocznych   

Tak /podać Układ ważenia 
wbudowany w 
barierki boczne 
– 5 pkt.  

Inne 
rozwiązania – 0 
pkt.  

 

33 Po odłączeniu zasilania sieciowego np. na czas transportu system 
ważenia oraz wyświetlania parametrów wagi pracuje na zasilaniu  
akumulatorowym  bez utraty wskazywanych pomiarów.   

Tak   

34 Panel sterowania wyposażony w przyciski sterujące umożliwiające:  

- zerowanie wagi  

- zamrażanie wskazań wagi  

- alarmu próby opuszczenia łóżka przez pacjenta   

Tak   

35 Wysoka precyzyjność pomiarów. Możliwość ustawienia tolerancji 
błędu w systemie pomiaru zmian 100 g i 0,5 kg  

Tak, podać  

 

   

36 Pomiary uniezależnione od wyposażenia jak np. wieszak kroplówki, 
czy też woreczki urologiczne. Wymienione wyposażenie nie może 
rzutować na jakość dokonywanego pomiaru 

Tak  

 

  

37 Możliwość przetwarzania danych z uwzględnieniem wpływu zmiany 
rzeczy pacjenta (np. piżamy), czy też zmiany materaca, prześcieradła 
itd. / możliwość wstrzymania pomiaru i uwzględnienia zmiany 
czynników nie będących składową pomiaru 

Tak  

 

  

38 Koła tworzywowe o średnicy 150 mm  blokowane centralnie 
gwarantujące doskonałą mobilność łóżka.  

Tak, podać    

39 Alarm dźwiękowy odblokowanych kółek przy podłączeniu łóżka do 
sieci 

Tak    



40 Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na 
poziomie minimum 250 kg pozwalające na wszystkie możliwe 
regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta 
i powstanie incydentu medycznego 

Tak, podać    

41 4 kółka odbojowe chroniące przed uszkodzeniami Tak   

42 Cztery ergonomiczne barierki boczne (dwie po każdej stronie), 
tworzywowe, poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców – 
zabezpieczające pacjenta  w pozycji leżącej i siedzącej. Barierki 
jednorodne bez elementów łączonych, wyposażone w system 
spowalniający opadanie. Wysokość barierek bocznych min. 420 mm  

Tak/Podać Barierki boczne 
(dwie po każdej 
stronie) 
zabezpieczające 
pacjenta na całej 
długości leża – 5 
pkt.   

Inne 
rozwiązania – 0 
pkt.  

 

43 Wyposażenie: 

 Wskaźniki wychylenia kątowego – wbudowane na stałe w 
konstrukcję barierek bocznych  

 Listwa z uchwytem na worki do moczu po każdej stronie łóżka. 
Długość listwy min 100 cm  

 Półka na pościel – wysuwana spod leża z możliwością 
zamocowania centralnego panelu sterowniczego 

 Wieszak do kroplówki  –  1 szt. do każdego łóżka 

Tak    

44 Materac przeciwodleżynowy z pompą  -  

Specjalistyczny system przeciwodleżynowy przeznaczony do 
zastosowań klinicznych oraz stosowania jako środek w profilaktyce i 
leczeniu odleżyn co najmniej do II stopnia włącznie (według EPUAP) u 
pacjentów z grupy wysokiego ryzyka (ryzyko I stopnia wg. skali 
Nortona). 

System wyposażony w zewnętrzną pompę posiadającą możliwość 
zawieszenia na łóżku pacjenta. 

Materac wyposażony w miękki, wysoce elastyczny, rozciągający się 4 
kierunkach higieniczny pokrowiec. Pokrowiec materaca o obniżonym 
współczynniku tarcia, wodoodporny, oddychający, antyalergiczny, 
ognioodporny i nie zawierający lateksu. 

Pokrowiec wyposażony w kryty zamek błyskawiczny, w celu 
nieprzedostawania się cieczy, umieszczony z dala od krawędzi 
materaca, w celu zapobiegania urazom pacjenta. Pokrowiec łatwy do 
czyszczenia, przystosowany do dezynfekcji standardowymi środkami 
stosowanymi w jednostkach służby zdrowia i przystosowany do prania 
w pralce. 

Materac wyposażony w paski mocujące go do ramy łóżka oraz 
wyposażony w antypoślizgowe strefy zabezpieczające przed 
samoczynnym przesuwaniem. 

Pompa materaca posiadająca co najmniej dwa tryby pracy: 
zmiennociśnieniowy i statyczny. 

System wyposażony w 20 niezależnych - wymiennych komór, 
ułożonych poprzecznie. Komory o wysokiej wytrzymałości: nylonowo 
– poliuretanowe, zamknięte hermetycznie. 

Wysokość materaca min. 20 cm. Komory materaca podzielone na dwie 

Tak   



części. Dolna część komór o wysokości min. 7 cm pozostająca zawsze 
w trybie trybie statycznym eliminując ryzyko bezpośredniego kontaktu 
pacjenta z łóżkiem. 

4 pierwsze komory w części głowy statyczne - utrzymujące zawsze 
stałe ciśnienie, w celu zapewnienia komfortu pacjenta. 

Czas napełniania materaca do maksymalnego poziomu ciśnienia: do 30 
minut. 

System wyposażony w zawór CPR - szybkie opróżnianie – zawór CPR 
w górnej części materaca umożliwiający opróżnienie w ciągu max: 10 
sekund 

Wizualny i akustyczny alarm niskiego ciśnienia, alarm awarii zasilania i 
alarm awarii systemu. 

Intuicyjny panel dotykowy, przyjazny w obsłudze. Możliwość blokady 
funkcji, w celu uniknięcia przypadkowego uruchomienia, lub zmiany 
wybranych parametrów przez personel medyczny. 

W przypadku braku zasilania – system powinien utrzymywać 
napełnienie przez około 6 godzin, w zależności od wagi pacjenta i 
stosowanej terapii 

TRYB ZMIENNOCIŚNIENIOWY 

W tym trybie komory mają być napełniane naprzemiennie w parach. 
Terapia ta ma trwać w cyklach czasowych 10/15/20/25 minut. 

TRYB STATYCZNY 

Tryb ma zapewnić stały poziom ciśnienia we wszystkich komorach. 
Funkcja ustawiana przez personel, w zależności od potrzeb 
indywidualnych pacjenta. 

MAKSYMALNA TWARDOŚĆ 

W tym trybie materac ma być napełniany równomiernie do poziomu 
50 mmHg, maksymalnie przez 30 minut, a następnie mają zostać 
przywrócone automatycznie ustawienia pierwotne. 

POZYCJA FOWLERA 

Możliwość wyboru trybu podczas unoszenia segmentu oparcia pleców 
łóżka. Tryb ma odpowiednio obniżać, lub podwyższać ciśnienie w 
odpowiednich obszarach materaca w zależności od kąta uniesienia 
segmentu oparcia pleców, w celu wyeliminowania ryzyka 
nadmiernego ucisku na tkanki przy pozycji Fowlera, kardiologicznej 
oraz siedzącej 

Materac wyposażony w system niskiej utraty powietrza oraz 
mikrootwory redukujące nadmiar powietrza podczas wtłaczania 
nowego z zachowaniem funkcji utrzymywania wymaganego ciśnienia. 
Funkcja ma gwarantować utrzymanie świeżości powietrza wewnątrz 
komór materaca i wspomagać zapobieganie powstawania odleżyn. 

Wymiary materaca:   

- długość: 200 cm (+/- 1 cm) 

- szerokość: 85 cm (+/- 1 cm) 

- wysokość: min.: 20 cm 



Zakres poziomu ciśnienia: 10-50 mmHg 

Dopuszczalne maksymalne obciążenie  materaca – przy zachowaniu 
pełnej skuteczności: min. 250 kg 

Wymiary pompy zasilającej z panelem sterowania: 40 x 25 x 15 cm (+/- 1 
cm) 

Waga pompy zasilającej z panelem sterowania: max: 5 kg 

Poziom hałasu pompy zasilającej: max. 25 dB 

Minimalna moc napełniania: 12 l/min. 

Stopień i typ ochrony min.: klasa I/Typ BF/ IP21 

Wykonanie systemu przeciwodleżynowego zgodne z Dyrektywą Rady 
93/42/CE z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych 
wraz z późniejszymi zmianami. 

Pozostałe standardy wykonania systemu przeciwodleżynowego: EN 
60601-1 w zakresie bezpieczeństwa podstawowego i funkcjonowania 
zasadniczego medycznych urządzeń elektrycznych i medycznych 
systemów elektrycznych oraz EN 60601-1-11 (Norma uzupełniająca). 

45 Szafka przyłóżkowa - 4 szt.  

Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej 
strony łóżka   

Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa 
sztucznego  

Szerokość całkowita: 500 mm (+/- 50 mm) 

Długość całkowita: 500 mm (+/- 50 mm) 

Wysokość całkowita: 800 mm (+/- 50 mm) 

Blat szafki wykonany z tworzywa  

Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w wyprofilowane uchwyty do 
otwierania nie wystające poza obrys szafki  

Szafka wyposażona w uchwyt na ręczniki  

umieszczony z boku szafki   

Szafka wyposażona w cztery koła o śr. min. 50 mm, w tym 2 z blokadą 

Tak   

46 Stolik przyłóżkowy  - 1 szt. 

Kolumna stolika z profili aluminiowych, anodowanych lub ze stali 
nierdzewnej, chroniących przed uszkodzeniami, zarysowaniami oraz 
korozją. 

Elementy stoika narażone na ciągłą pracę – chromowane. 

Podstawa stolika w kształcie litery C, umożliwiająca korzystanie ze 
stolika przy łóżkach, krzesłach i wózkach inwalidzkich. 

Profile podstawy stolika osłonięte wysokiej jakości tworzywem, 
zabezpieczającym elementy lakierowane przed zarysowaniem. 

Podstawa zaprojektowana w sposób gwarantujący wygodne oparcie 
stóp (elementy tworzywowe, eliminujące odczuwanie chłodu). 

Blat stolika wykonany z tworzywa ABS, odpornego na działanie 
środków chemicznych, wilgoci, odbarwień oraz uszkodzeń. 

Blat i jego wszystkie krawędzie wyprofilowane jako jednolity odlew - 

TAK   



wszystkie krawędzie zabezpieczone przed ściekaniem rozlanych 
płynów oraz przed spadaniem drobnych przedmiotów (np. długopis). 

Wymiary blatu: 

1.Szerokość: 400 mm (+/- 20 mm) 
2.Długość: 600 mm (+/- 20 mm) 
Regulacja wysokości blatu w zakresie:  
850 – 1100 mm (+/- 20 mm), wspomagana sprężyną gazową. 

Blat stolika z możliwością dodatkowego wysunięcia w poziomie o min. 
20 cm, w celu wypozycjonowania nad łóżkiem, lub wózkiem. 

Możliwość całkowitego opuszczenia blatu do boku stolika, w 
momencie braku używania oraz w celu oszczędności przestrzeni. 

Stolik kompatybilny z szafką o wymiarach:  
a) szerokość: 540 mm (+/- 20 mm) 

b) głębokość: 450 mm (+/- 20 mm) 

c) wysokość: 800 mm (+/- 20 mm) 

W celu ulokowania i przechowywania szafki pod stolikiem, bez utraty 
funkcjolaności szafki i stolika oraz w celu zagwarantowania 
niezależności każdego z produktów. 

Podstawa jezdna stolika wyposażona w cztery kółka z podwójnym 
bieżnikiem,  z czego min. dwa posiadają blokadę. 

47 Montaż i szkolenie pracowników  Tak   

48 Instrukcja pisemna w jęz. polskim. W formie drukowanej i 
elektronicznej 

TAK 
  

49 Wyrób medyczny – deklaracje zgodności producenta TAK   

 

II. Łóżko intensywnej opieki  

Producent/Firma:…………………………… 

Urządzenie typ/model/nr katalogowy:……………………………… 

Rok produkcji: 2018 r. 

L.p. Parametry - opis Parametr 
wymagany/oceniany 

Parametry 
oceniane/ 
Punktacja 

Parametr 
oferowany/podać

/opisać 

1 Zasilanie 230 V, 50 Hz z diodową sygnalizacją włączenia do sieci w celu 
uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla lub gniazdka.  

Tak   

2 Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu  Tak   

3 Długość zewnętrzna łóżka –  2180 mm (+/- 50 mm) z możliwością 
przedłużania leża o min. 20 cm 

Tak, 

Podać 

Przedłużenie 
leża 20-28 cm – 
0 pkt 

Przedłużenie 
leża powyżej 28 
cm – 5 pkt 

 



4 Szerokość zewnętrzna łóżka z zamontowanymi barierkami bocznymi – 
950 mm (+/-50 mm). 

Tak, 

Podać 

  

5 Leże łóżka  4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch 
szczelnych kolumnach cylindrycznych lub konstrukcja łóżka 
posiadająca cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć 
punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka  

Tak   

6 Podstawa łóżka bez widocznych kabli, silników, siłowników itp. 
Podstawa przykryta  osłoną z tworzywa sztucznego.    

Tak    

7 Leże wypełnione odczepianymi tworzywowymi panelami ABS lub HPL, 
z systemem zatrzaskiwania. Panele wyposażone w otwory 
wentylacyjne. Panele z tworzywa przeziernego dla promieni RTG.  

Tak   

8 Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą 
bryłę z kolorową wstawką z tworzywa, bez dodatkowych rur lub 
innych elementów mocujących dokręcanych do szczytu.  

Tak   

9 Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka 
umieszczone od góry oraz z boku szczytu.  

Tak    

10 Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym 
wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą 
jednego centralnie umieszczonego przycisku lub dwóch niezależnych 
dźwigni  

Tak   

11 Barierki dzielone, tworzywowe poruszające się z segmentem oparcia 
pleców, będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od 
szczytu głowy aż do szczytu nóg  pacjenta leżącego oraz w pozycji 
siedzącej.  

Tak   

12 Barierki boczne łatwe do obsługi przez personel medyczny zwalniane 
za pomocą jednej ręki  wyposażone w system spowalniający opadanie  
wspomagany  sprężyną gazową   

Tak   

13 Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami  i przyciskami 
uruchamiającymi regulację wysokości służące jako wsparcie dla 
pionizowanych pacjentów   

Tak    

14 Barierki boczne wyposażone w wbudowany  wskaźnik kątowy 
informujący o uzyskaniu  kąta oparcia pleców 30 stopni  

Barierki wyposażone we wskaźnik najniższej pozycji leża lub diody LED 
informujące o najniższym położeniu łóżka   

Tak 

 

  

15 Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: 

1.Paneli sterujących  w górnych barierkach bocznych łóżka od strony 
wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu, 
wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie, 
2.Centralny panel sterowania montowany na szczycie od strony nóg. 
Panel wyposażony w piktogramy – rozwiązanie ułatwiające szybkie 
odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru 
funkcji.  

Tak   

16 Łóżko wyposażone w przycisk podświetlenia nocnego aktywowanego 
w panelu sterowniczym lub w barierkach bocznych  

Tak/Podać    

17 Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 800 mm 
(+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i 
zapobiegająca „zeskakiwaniu” pacjenta z łóżka  

Tak,/Podać   



18 Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  70+/- 5 Tak, 

Podać 

  

19 Regulacja elektryczna segmentu uda min. 34 Tak, 

Podać 

  

20 Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy 
panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg 

Tak   

21 Funkcja autoregresji o parametrze minimum 11 cm niwelująca ryzyko 
powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku 
krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  
przeciwko odleżynom stopnia 1-4 

Tak/podać Funkcja 
autoregresji w 
zakresie 11 - 15 
cm – 0 pkt. 

Funkcja 
autoregresji 
powyżej 15 cm – 
5 pkt. 

 

22 Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga min. 13 – sterowanie z 
panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg 

Podać   

23 Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga  min. 15 – 
sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka 
od strony nóg.  

Podać   

24 Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – 
sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim 
piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na 
szczycie łóżka od strony nóg 

Tak   

25 Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie 
przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim 
piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka 
od strony nóg 

Tak   

26 Elektryczna funkcja antyszokowa  z każdej pozycji– sterowanie przy 
pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem 
na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony 
nóg 

Tak   

27 Elektryczna regulacja pozycji egzaminacyjnej   – sterowanie przy 
pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem 
na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony 
nóg 

Tak   

28 Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu 
sterowania) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór): 
- regulacji wysokości 
- regulacji części plecowej  
- regulacji części nożnej  
Kontrolki informujące o aktywnych, zablokowanych funkcjach łóżka  

Tak   

29 Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji w 
barierkach bocznych poprzez konieczność wciśnięcia przycisku 
uruchamiającego dostępność funkcji – przycisk wyraźnie oznaczony na 
wszystkich sterownikach. Użycie dowolnego przycisku aktywuje 
wszystkie dostępne sterowniki  

Tak   

30 Odłączenie wszelkich regulacji dostępnych w barierkach bocznych nie 
później niż po 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej 

Tak/podać Odłączenie 
regulacji ≤60s – 

 



pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność 
świadomego ponownego uruchomienia regulacji) 

5 pkt  

Odłączenie 
regulacji > 60s – 
0 pkt 

31 Charakterystyczny jeden przycisk bezpieczeństwa  

lub możliwość blokowania poszczególnych funkcji   

Tak   

32 Mechaniczna funkcja CPR segmentu oparcia pleców dostępna 
niezależnie od położenia barierek bocznych  

Tak   

33 Koła z systemem sterowania jazdy na wprost z centralnym systemem 
hamulcowym. System obsługiwany od strony nóg pacjenta  

Tak   

34 Pojedyncze koła jezdne o średnicy min.  150 mm gwarantujące 
doskonałą mobilność łóżka 

Tak   

35 Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na 
poziomie minimum 250 kg pozwalające na wszystkie możliwe 
regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta 
i powstanie incydentu medycznego 

Tak   

36 Waga łóżka poniżej 142 kg Tak   

37 Możliwość wyboru kolorystyki łóżka z zaproponowanego wzornika 
przez Wykonawcę – min. 5 kolorów   

Tak   

38 wyposażenie: 

- Barierki boczne – zgodne z opisem  do wszystkich łóżek 
- Wieszak do kroplówki – do wszystkich   łóżek  
- Wysuwana spod leża półka  z miejscem do zamocowania panelu 

sterowniczego – do wszystkich łóżek 
- Listwa z tworzywowymi uchwytami  na zawieszanie worków 

urologicznych – do wszystkich łóżek  

Tak/podać Wysokość 
barierek 
bocznych ≥42 
cm – 5 pkt. 

Wysokość 
barierek 
bocznych <42 
cm – 0 pkt. 

 

39 Instrukcja pisemna w jęz. polskim. W formie drukowanej i 
elektronicznej 

TAK 
  

40 Wyrób medyczny – deklaracje zgodności producenta TAK   

 

L.p. Nazwa j.m. Ilość  Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat 
% 

Wartość 
brutto 

Podać: Producent/  
model/nr 
katalogowy 
producenta  

1 
Łóżko intensywnej opieki elektryczne z wagą wraz 
z materacem przeciwodleżynowym Kpl. 1 

     

2 Szafka przyłóżkowa Szt. 4      

3 Stolik przyłóżkowy Szt. 1      

4 Łóżko intensywnej opieki Kpl. 2      

 Ogółem:        

 



 
ZAŁĄCZNIK  Nr 2 

ISTOTNE  WARUNKI  UMOWY 
 

UMOWA   DOSTAWY 
Nr : SSM.DZP.200.112.2018 

zawarta w dniu .......................... roku  pomiędzy : 
 
Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 wpisanym do 
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie  Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 2564, NIP 879-20-76-803, REGON 870252274 
reprezentowanym przez : 
 
Krystynę Zaleską – Dyrektora  
 
zwanym dalej „Odbiorcą”, a 
 
.............................. 
reprezentowaną przez : 
.............................. 
 
zwaną dalej „Dostawcą”. 
 
                                                                   § 1 
 
1. Umowę zawarto w wyniku wyboru oferty Dostawcy przez Odbiorcę w postępowaniu o zamówienie 

publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy łóżek intensywnej opieki.  
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta przetargowa Dostawcy. 
                                                                       

§ 2 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie łóżek intensywnej opieki wraz z 
wyposażeniem dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

2. Opis przedmiotu umowy, ilość i cenę zawiera załącznik do niniejszej umowy, który stanowi jej integralną 
cześć. 

 
                 § 3 

 
Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia, montażu, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy w 
terminie do 28 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 
 

§ 4  
 
1. Dostawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i własnym transportem do siedziby Odbiorcy. 
2. Przedmiot umowy powinien być zabezpieczony przed jego uszkodzeniem. Dostawca ponosi wszelkie 

konsekwencje z tytułu nienależytego transportu lub powstałych uszkodzeń bądź strat ilościowych 
przedmiotu umowy. 

 
 
§ 5  

 
Dostawca może za zgodą Odbiorcy dostarczyć przedmiot niniejszej umowy przy pomocy osób trzecich, za 
które działania /zaniechania/ ponosi odpowiedzialność Dostawca. 
 
 

§ 6  
 
1. Odbiorca zobowiązuje się na podstawie przedłożonej faktury do zapłaty za przedmiot umowy kwoty w 

wysokości  ......... zł (słownie: .................. zł) brutto wraz z należnym podatkiem VAT przelewem 
bankowym na wskazane konto Dostawcy w terminie 30 dni od daty dostawy, montażu, instalacji i 



uruchomienia przedmiotu umowy oraz obustronnie podpisanego protokołu jego przekazania i odbioru 
wraz z prawidłowo wystawioną fakturą. 

2. Za zapłatę dokonaną w terminie uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.  
3. Określona w ust. 1 cena jest stała i zawiera wszelkie koszty, w szczególności należny podatek VAT, cło, 

koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania, przeszkolenia personelu Odbiorcy w zakresie obsługi 
przedmiotu umowy. 

4. Wymieniona w ust. 1 kwota wyczerpuje wszystkie roszczenia z tytułu wynagrodzenia za realizację 
przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Dostawca nie ma prawa bez zgody Odbiorcy zbywać wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy 
na rzecz osób trzecich. 
  

§ 7 
 
1. Odbiór przedmiotu dostawy zostanie dokonany przez Odbiorcę w dniu wyznaczonym na jego dostawę, 

montaż, instancję i uruchomienie. Upoważnia się następujące osoby do protokolarnego dokonania 
przekazania i odbioru przedmiotu umowy: 

1/ ze strony Dostawcy: .........................................................................................................., 
2/ ze strony Odbiorcy: mgr inż. Maria Jaraczewska. 
 

 
§ 8  

 
Dostawca w ramach ceny umownej określonej w § 6  ust. 1 zobowiązuje się do przeszkolenia w zakresie 
obsługi przedmiotu umowy pracowników Odbiorcy na miejscu w jego siedzibie. 
 
 

§ 9    
 
1. Dostawca udziela Odbiorcy na przedmiot umowy gwarancji na okres 24 miesięcy od daty jego dostawy, 

montażu, instalacji i uruchomienia. 
2. W okresie obowiązywania gwarancji Odbiorca nie ponosi żadnych kosztów serwisu.  
3. Serwis gwarancyjny świadczyć będzie punkt serwisowy Dostawcy znajdujący się w............ ,  

ul.................., tel..............., fax .................... 
4. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie, o którym mowa w ust.1 Odbiorca zobowiązany jest 

do niezwłocznego zawiadomienia Dostawcy o zaistniałej sytuacji. 
5. Zawiadomienie może nastąpić pisemnie, telefonicznie, faxem. 
6. Dostawca zobowiązany jest do usunięcia wad, usterek w terminie do 3 dni roboczych od momentu 

zawiadomienia Go przez Odbiorcę. 
7. W przypadku nie usunięcia przez Dostawcę wad, usterek w terminie określonym w ust. 6 okres 

gwarancji ulega wydłużeniu o czas, kiedy Dostawca usunął wady, usterki. 
8. W przypadku nie usunięcia przez Dostawcę wad, usterek w terminie określonym w ust. 6 Dostawca 

zobowiązany jest do dostarczenia na okres usunięcia wad, usterek zastępczego przedmiotu umowy. 
 

 
§ 10 
 

1. Dostawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy. 
2. Odbiorca zastrzega sobie prawo do zwrotu zakupionego przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia 

jego dostawy, w przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy pod względem ilościowym w stosunku 
do zamówienia. 

 
 

§ 11 
 
1.Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne: 
1/ za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,20% wartości brutto umowy za każdy 
dzień opóźnienia, 
2/ za opóźnienia w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w 
wysokości 0,20% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na 
usunięcia wady, usterki. 
2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w 
wysokości 5% wartości brutto umowy 



 
 
§ 12 

 
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego odszkodowania przewyższającego 
wysokość ustalonych kar umownych. 
 

§ 13 
 
Odbiorca może odstąpić od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia wad 
jakościowych dostarczonego przedmiotu umowy bądź nieterminowości w jego dostawie, montażu, 
instalacji i uruchmienia lub zgodnie z zapisem art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych. 
 
 

§ 14 
 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy  pisemnej. 
 

§ 15 
 
1.Strony zobowiązują się ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać na drodze 
polubownej. 
2.W przypadku nie osiągnięcia porozumienia wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy Sąd 
Powszechny w Toruniu. 
 

§ 16 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 
cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych. 
 
 

§ 17 
 
1.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
2.Umowa niniejsza wchodzi  w życie z dniem jej podpisania. 
 
 

DOSTAWCA           ODBIORCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

     FORMULARZ OFERTY 
 
I. DANE WYKONAWCY: 
1.Pełna nazwa:............................................................................................................................................ 
 
2.Adres prowadzenia działalności:............................................................................................................. 
 
3.tel/fax/e-mail............................................................................................................................................ 
 
4.Imię nazwisko*: ...................................................................................................................................... 
 
5.Adres zamieszkania*: ............................................................................................................................. 
 
6.NIP, REGON........................................................................................................................................... 
 
II. PRZEDMIOT OFERTY: 
Oferta dotyczy przetargu:........................................................................................................................... 

/określić w jakim trybie/ 
 
ogłoszonego przez:.....................................................................................................................................  

/podać nazwę i adres Zamawiającego/ 
 
na………................................................................................................................................................... 

/określenie przedmiotu zamówienia/ 
 
III. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /ogółem / - wartość netto  
1.Określenie wartości /cyfrowo/................................................................................................................ 
 
/słownie złotych/........................................................................................................................................ 
 
IV. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /za ogółem/ - wartość brutto 
 
1.Określenie wartości /cyfrowo/................................................................................................................. 
 
/słownie złotych/......................................................................................................................................... 
 
 
 
V.ZAMIERZAMY POWIERZYĆ: 1)WYKONANIE NASTĘPUJACYCH CZĘŚCI 
ZAMÓWIENIA, 2) NASTĘPUJĄCEMU PODWYKONAWCY**................................................... 
                                                                                                  /podać część zamówienia jaką wykona podwykonawca i podać podwykonawcę/ 
 
 
 
VI. WYKONAWCA JEST:  MAŁYM/ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORCĄ*** 
         

30 dni 
VII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ................................................................................................. 
 
*wypełniają Wykonawcy będące osobami fizycznymi 
** wypełnić o ile dotyczy 
*** niepotrzebne skreślić 
W załączeniu: /wymienić załączniki/ 
                                                                                                       ........................................................  
                                                              /podpis osoby uprawionej do reprezentowania/             
 

 

 



Załącznik nr 4 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 

Wykonawca:  
……………………………………………….……………………… 

……………………………………………….……………………… 
 (pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)   

reprezentowany przez:  

…………………………………………… 

……………………………………………  

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:                                             

DOSTAWY ŁÓŻEK INTENSYWNEJ OPIEKI, SSM.DZP.200.112.2018 

prowadzonego przez 

Specjalistyczny Szpital Miejski im.M.Kopernika w Toruniu,  ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń,  

oświadczam, co następuje:   

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

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

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

 

         ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania                         

na podstawie art. …………………………………………………………………….………..…. ustawy PZP 
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP).  

 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP 

podjąłem następujące środki naprawcze:  

 



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

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

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

 

         ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu,tj.:……………………………………………………………………………………….… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

         ………………………………………… 

(podpis) 
 

(stosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy PZP) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,                          

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 
…………………………………………………………………………………………..…………………..……… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),   

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

         ………………………………………… 

(podpis) 

 

 



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

 

         ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 5 

…………………………………………….. 
PIECZĄTKA FIRMOWA WYKONAWCY 

 
 OŚWIADCZENIE* 

 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy prawo zamówień publicznych 

 

(*Niniejsze oświadczenie Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia). 

W związku z przystąpieniem naszej firmy: 

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

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

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 

DOSTAWA ŁÓŻEK INTENSYWNEJ OPIEKI, SSM.DZP.200.112.2018 
 

Oświadczam/my zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy – prawo zamówień publicznych,  że: 
 

1. nie należymy(1) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 prawo zamówień 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634.) 

2. należymy(1) do grupy kapitałowej  i przedstawiamy dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 
1618 i 1634). 

………………………………………………………………………………………………….. 
(wymienić załączone dowody) 
(1) niepotrzebne skreślić 
 

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

 

         …………………………………………………… 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 


